ILMUB

2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUKA
vald

OTEPÄÄ
vald

O t epää, Palupera , Puka ja Sangaste ümbruskon n a h ä ä l e k a n d j a
N e l j a p ä ev, 2 0 . a p r i l l 2 0 0 6

SANGASTE
vald

N r 6 ( 210 )

Otepää volikogu
umbusaldas vallavanemat

ARVO SAAL

Kuni uue vallavanema leidmiseni
määrati vallavanema kohusetäitjaks
abivallavanem Aare Matt.
Reformierakonna kohaliku piirkonna
juht Andres Arike ütles volikogus umbusaldust põhjendades, et Otepääl on
tekkinud uus koalitsioon, kuhu kuuluvad Rahvaliidu, Reformierakonna
ja Res Publica saadikud ning Raidal ei
kandideerinud valimistel ühegi selle
partei nimekirjas.
Ja kuigi juba sellest oleks piisanud
vallavanema väljavahetamiseks, tõi
Arike esile veel hulga puudusi, mis
uue võimukoalitsiooni silmis ei anna
võimalust Raidali jätkamiseks.
Volikogu ei ole näinud vallavalitsuse tegevusplaane, pole kinnitatud
struktuuri, tänavu ei osalenud Otepää
valla võistkonnad üleriigilistel valdade
spordivõistlustel, vallavanem ei osale
volikogu istungitel jne.

”Ütlesid, et kuidas palk, nii töö,”
meenutas Arike Raidalile. ”Kahjuks
oleme pidanud pettuma.”
Andres Arike tegi Raidalile ettepaneku hakata linnuse ülesehitamise
projekti juhtima, kuna see peaks tema
sõnul olema sobiv koht lennukate
ideede täideviimiseks.
Sõnavõttudes arutlesid volinikud
selle üle, kas pühade eel on õige aeg
vallavanemat umbusaldada. Aga arvati, et on tööpäev ja kui töö tahab
tegemist, siis tuleb see ära teha.
Seejärel soovis Jaanus Raidal anda
volikogule pooletunnist ülevaadet
vallavalitsuse tehtud töödest. Volikogu
reglement näeb selleks ette vaid viis
minutit. Rohkem kui viis minutit kestnud läbirääkimiste järel anti Raidalile
siiski ainult viis minuti aega ja sellega
jõudis ta ette lugeda vaid väikese osa
oma mõni päev varem kultuurikeskuses rahvaga kohtumisel räägitust.
Seejärel sai Raidal aga veel võimaluse
vastata talle esitatud etteheidetele.
Raidal pidas enda tagandamist alusetuks. ”Mind on pandud kohtuotsusega paika. Kui võtate maha, pean
pöörduma õigluse jaluleseadmiseks
kohtusse,” ütles vallavanem.
Linnuse projekti juhtimist pidas
Raidal väga pikaks ja põhjalikuks tööks
ning arvas, et ta saaks vallavanemana
rohkem korda saata.
Hääletusel olid uus võimukoalitsioon, kuhu kuuluvad 7 volinikku
Reformierakonnast, 2 Res Publicast ja

Uibude uni
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Eelmisel neljapäeval jõudis
Otepää vallavolikogu juba
mitu nädalat õhus olnud
vallavanem Jaanus Raidali
umbusaldamiseni. 11 volinikku 19st olid umbusaldamise poolt.

Otepää vallas Tõutsi külas on Laane talu perenaine Aili Naruski
osanud meid ümbritsevat kirjeldada luulesõnul.

Uibude uni on piltideta
moosipurkide siltideta
hinnakirjade virr-varrita
hoiuruumide pirr-parrita
uibude uni veel umbes
talvetuiskude tõmbes
päevade pidev tärkamine
ongi uibude ärkamine
raashaaval
kevade võiklemisest
õitemuusikani välja

(Autori luulekogust “Eluheided”,
1999)

Käed on tõstetud vallavanem Jaanus Raidali umbusaldamiseks. Esiplaanil paremalt Aivar Nigol ja Andres Arike.

Mõtlõ mõtlõ pää jo hall
Päev iks paistus üleväl
Elovõitlus kuri all
Mis sääl sälätakah tal

2 Rahvaliidust, üksmeelselt umbusaldamise poolt.
Algas aga volikogu istung kahe
avalduse esitamisega. Jüri Kork esitas
rahvaalgatuse korras umbusaldusavalduse volikogu esimehele Ants

(Aili Naruski käsikirjast nov. 1993)

Manglusele ja Maie Niit samuti rahvaalgatuse korras avalduse, milles
nõuti Jaanus Raidali jätkamist vallavanemana 2009. aastani.
Mõlemad avaldused tulevad arutusele järgmisel volikogu istungil.

Alates homsest on kulu
põletamine keelatud

Vallavalitsuse kohtumiselt rahvaga kultuurikeskuses 10. aprillil

Otepäälased soovisid rahu ja lepitust
AILI MIKS
Kui vallavanem Jaanus Raidal oli oma 25st punktist
koosneva aruande vallavalitsuse 5 kuu tegevusest
ette kandnud, kinnitas ta lõpetuseks, et on vallaametnke tööga rahul.
Seejärel saalist alanud küsimusterahest jäid ülekaalukalt kõlama küsimused Raidali umbusaldamise
jätkumisest volikogus ja selle põhjustest, volinike ja
volikogu fraktsioonide omavahelisest vägikaikavedamisest ja üksikute “ülejooksmisest” vastasleeri.
“Miks on siinsel kohtumisel nii vähe volikogu
liikmeid?” kaikus üle saali tugev naishääl. “Mul on
küsimusi vähemalt viiele volinikule, aga just neid
pole siin näha,” jätkas Anne Peetersoo, kelle julgelt
ründavat olekut ja otsekoheseid küsimusi on kuulda
saanud kõik võimukandjad Otepääl läbi paari aastakümne.
Selgitusi ütlema tõusis esireast vallavolikogu
esimees Ants Manglus, kes rõhutas, et praegusele
kokkusaamisele on otepäälasi kutsunud Raidal ja vallavalitsus. Kes aga volikogust teavet soovivad, saavad
seda volikogu esimehe vastuvõtuaegadel vallamajast.
Soovi korral ka volikogu istungeilt.
See soovitus aga esimest ega järgmisigi küsijaid
ei rahuldanud. Nii meenutati valimiseelseid rahva-

Laua taga olid (vasakult) Ants Manglus, Urmas
Jaagusoo, Marika Ein, Aarne Steinbach, Aare
Matt, Ülle Veeroja, Peeter Aunapu.
koosolekuid, kus kõik erakondade või valimisliidu
koosseisus kandideerijad lubasid valituks saanuna
ühismeelt ja koostööd Otepää arengu huvides.
“Sünnilt otepäälasena olen tööaastate järel pealinnast juba mõnda aega oma esiisade kodus Otepääl.
Lootnud ja oodanud olen parimat. Nüüd on häbi
neist poliitilistest kraaklemistest lugeda mitmetest
lehtedest!” rääkis Valve Puri. Tema soov oli ka teada

saada, kuidas võivad eramajaomanik(ud) sulgeda tee,
mida Hundisoo piirkonna elanikud ja vineeritehase
töötajad (end ART) on aastakümneid kasutanud. Ja
kas see jääbki suletuks? Nii on mäealused elanikud,
ka vanad ja invaliidid, sunnitud Otepääle minekul
kasutama Palupera maanteed. See tee on pikem ja
ohtlikumgi. Valve Puril oli aga lisada ka head: temal
ja teistel temaealistel on olnud asjaajamisi vallavalitsuses, kus nad on leidnud eest vastutulelikke ja
viisakaid inimesi.
Laine Pullerits, endine pedagoog ja kauaaegne
Otepää giid, muretses heakorra pärast, ja seda eriti
kiriku lähistel ning Linnamäe ümbruses. Just neisse
paikadesse peab suunduma Otepää ajaloo tutvustamisel iga reisijuht ja giid.
Pikemalt kõneles volikogu liige ja firmajuht Maie
Niit, kes saalis kohati tuliseks muutunud meeli ning
volikogu esimehe sõnavõttudele vastureakstsioone
suutis tasandada väärtkirjanduse soovitamisega.
Tema viimatine lugemiselamus sisaldab nüüd elutarkust, et iga ettevõtjat ja juhti viivad edasi IDEED.
Raidali kaitseks ja tulevase umbusaldamise vastu oli
tal lausuda, et just neil põhjustel ehk nn. utoopiliste
ideede pärast ju Raidalit kukutada tahetaksegi. Ent
erimeelsuste peapõhjusi teadvat otepäälased juba
jätkub 2. lk.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia
instituudi andmetele tuginedes möödub
21. aprillil kõigis Eesti piirkondades lume
sulamisest kaks nädalat, mis tähendab
seda, et sellest päevast alates on kulu
põletamine keelatud.
Keelust üleastujat võib Keskkonnainspektsioon trahvida kuni 18 000
krooniga. Juriidilise isiku puhul võib
trahvisumma ulatuda 50 000 kroonini.
Möödunud aastal registreeriti Eestis 2286 kulupõlengut.

(OT)

Olümpiavõitjad annavad
autogramme
Laupäeval, 22. aprillil kell 12 on Otepää postkontoris võimalus kohtuda
olümpiasangaritega.
Kristina Šmigun ja Andrus Veerpalu
annavad siis huvilistele autogramme.
Müügil on päevakohased postmargid,
margiplokid, kaardid ja ümbrikud.
Kohtumiseni!
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algus 1.lk.

ammu: endised kauased võimuesindajad e.
Nigol ja Co võitlevad hoopis võimu pärast ja
RAHA nimel. “Otepääl valitseb RAHA võim,”
ütles Maie Niit.
Gustav Wulff-Õie majamuuseumi perenaine Mari-Ann Karupää mainis vallavalitsuse
üleskutset “Otepää valda 5000 elanikku” ning
meenutas linna 70. sünnipäeva aktust, mis oli
tema silmis rohkem “kinnine penskarite klubi.”
Ta küsis: “Kas te ei tunne muret, et siin saalis
ei ole noori?”
Laine Linnamägi, kes erialalt finantsist ja
taasiseseisvunud Otepää esimeses linnavalitsuses olnud kõige raskemal ajal rahanduse “valitseja”, soovis saada täpsustusi nii vallaametnike
arvust, eelmise aasta eelarve täitmisest kui ka
kohtumisele tulnud vallavalitsuse liikmete
töökohustustest.
Need ja mitmed teisedki küsimused jäid
ammendavate vastusteta. Kuna kohtumine oli
kestnud juba üle kahe tunni, soovis vallavanem
Jaanus Raidal öelda kokkutulnutele tänu.
Alati julge küsija Markian Ventsikov tahtis
aga teada, kas vastab tõele, et 13. aprilliks volikogu ajaks on turvama kutsutud politsei ja
verekoerad? Eitavat vastust kuulnud, soovitas
ta Raidalil ja Manglusel leppimise märgiks
teineteisele kätt anda. Rahvas oli selle fakti
tunnistajaks ja plaksutas kõvasti.

Kodukaunistamisalane konkurss
„Eesti kodu 2006“
Jällegi tehakse ettevalmistusi heakorraalaste konkursside korraldamiseks. Eesti
Kodukaunistamise Ühendus
(EKKÜ) ootab ettepanekuid
neljale erinevale konkursile:
• Mastivimplite saajad – iga
omavalitsus 4 kandidaati.
• “Kaunis Eesti Kodu 2006” –
Palupera, Puka ja Sangaste vald kuni üks objekt,
Otepää vald kuni 2 objekti. Siin kuuluvad hindamisele eramud, maakodud, korteriühistud,
ühiskondlikud hooned (nt. kirik, kool, park,
kaubanduskeskus) või tootmisettevõtted.
• “Kaunis omavalitsus 2006” – näidata tuleb
munitsipaalehitisi kompleksselt ümbrusega.
• “Kaunis tööstusmaastik 2006” – korrastatud tööstusmaastik tootmishoonete või
-rajatiste ümbruses (nt. karjäärid, suurfarmid,
jäätmehoidlad, turbatööstus jm.). Just siit temaatikast lähtub ka EKKÜ selle aasta moto:
“Kaunis tööstusmaastik on maa elu jõud”.
Vallasisesed konkursi võitjad (objekti kordamine on lubatud edasimineku, arenemise
korral) esitatakse hiljemalt 30. maiks EKKÜ
Valgamaa piirkondlikule juhatusele, kes teeb
juunikuu algul otsused maakonna tasandil.
Mastivimplite saajate nimekiri on põhiosas
küll kohapeal otsustada (objekti kordamine on
lubatud üle 4 aasta) ja eeldab masti olemasolu
ning huvi mastivimpli saamise vastu (antakse
kätte 21. juunil Valgas koos teistele konkurssidele esitatud tublide osalejatega).
Üleriigilised konkursside võitjad (Valgamaalt
4) on aga oodatud 13. augustil EV presidendi
vastuvõtule Võrus.
Kui sa tunned ise, et oled valmis ja soovid
osaleda konkursil, anna kohalikku omavalitsusse vihje. Kui aga arvad, et tänu on väärt sinu
naaber, anna samuti oma arvamusest teada.
Küll me kooskõlastame juba kandidaadi endaga
osalemise. Osalemine on vaba ja vabatahtlik,
osa võttu soovijad võivad registreerida ennast
ise või esitab neid keegi teine, kuid omaniku
nõusolekul.
EKKÜ Valgamaa piirkonna juhatuse liige
TERJE KORSS

UKRAINA –tärkav suurjõud
vana Euroopa lävepakul
13. kuni 20. märtsini õnnestus allakirjutanul ja
Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimehel Madis
Grossil kutsutuna osaleda projektis ,,European
integration and democratic development“
Ukrainas.
Projekti Eestipoolne korraldaja oli Tartu
Ülikooli Eurokolledž ja vastuvõtjaiks Tšernigovi
oblasti erinevate tasandite juhid ja ülikooli politoloogid. Projekti finantseeriti Avatud Eesti
Fondi kaudu Euroopa Liidu rahade abil.
Väljalend õnnestus ,,Eesti Õhu“ kaasabil ja
umbes 1,5 tundi hiljem puudutasid lennukirattad Kiievi lennuvälja betoonrada. Veidi veel
sahmimist ja oligi grupp mahutatud mikrobussi ning teekond 140 km eemal asuva Tšernigovi
linna poole algas. Pisut loksumist lainelistel
teedel ja kohal me olimegi.
Mida kujutab endast Tšernigovi linn ja rahvas
tema sees ja ümber? Ukraina jaoks tema 48
miljoni elanikuga ja Prantsusmaad edestava
territooriumiga on see üks väiksemaid oblasteid riigi kirdenurgas Valgevene ja Venemaaga
kokkupuutuvas kaisutuses. Oblasti rahvaarv on
ligi 1,1 miljonit. Tšernigovis elab u. 300 000
elanikku. Ametlik riigikeel on ilusakõlaline
ukraina keel, levinud on ka vene keel.
Linn on puhas ja ilus, domineerib stalinlik
linnaehitus, sest vanad ehitised olla teises ilmasõjas Saksa- ja nõukasõdurite abiga katki
pommitatud. Linnas on palju parke ja haljasalasid ning monumente. Ringi vurab palju
Ukrainas ehitatud kollaseid väikseid linnaliinibusse, millel energiaallikaks gaasiballoonid katusel ja pilet maksab paari krooni jagu
grivnasid. Arvestades keskmist palka u. 1000
EEK-i, on see inimlik hind.
Grivna on Ukraina rahaühik, mille nimi tuleneb vanast hõbedakangikese nimetusest, mille

Olümpiasangarite jaoks rajatakse
purskkaev
OÜ ISCG reageeris Otepää vallavolikogu üleskutsele,
mis käsitleb olümpiasangaritele pühendatud purskkaevu
ehitamist, ning on valmis hakkama selle rajamistööde
eestvedajaks ja korraldajaks.
„Oleme saatnud Otepääle purskkaevu erinevad eskiisjoonised,” rääkis ﬁrmajuht Priit Saksing. Ta märkis, et
põhjamaa oludes oleks purskkaevu ehitamiseks kõige
vastupidavam materjal Karjala graniit.

VOOREMAA

Poollooduslike koosluste
hooldamine aitab säilitada
kauneid maastikke ja vaateid
Külalisi Eestist võeti vastu soola-leivaga.
otsast raiutud tükikeste (rubitj, rubl) järgi venelaste rubla sai oma nime. Grivna on umbes
2,6 EEKi väärt ja hää õlu maksab näiteks pubis
4 grivnat, viin 10-20 grv. ja leib 2-4 grv. Elu on
odav, aga ilus vaid ikkagi neile, kes keskmisest
enam teenivad.
Elama pandi meid Tšernigovi kesklinna
hotelli, kust kohe esimese asjana toimetati
meid sööma. Sellega algas meie mõnude ja
kannatuste rada, sest portsjonid olid piisavalt
vägevad ja maitsvad, tagamaks inimese pidurdamatu laienemise vöökohalt. Selgeks sai ka
see, et borši kohta Ukrainas ,,supp“ ei öelda:
borš on borš.
KAIDO TAMBERGI lugu jätkub järgmises
Otepää Teatajas.

Teeme kodulinna maipühaks puhtaks
Talv on läbi ja jääb meile kindlasti meelde kui
üle aastate lumerohkeim. On kuulda olnud
nurinat, et lumetõrjega oli probleeme, kuid
kokkuvõttes võib panna hindeks siiski rahuldava. Lumetõrjele ja -veole kulus aasta jooksul
natuke üle 600 000 krooni. Nüüdseks on lumi
läinud, kuid kevad toob kaasa uued tööd ja
tegemised.
Üks suuremaid töid on puude lõikus, millega
eriti intensiivselt tegeleme Piiri, Kalda, Pikal ja
Koolitare tänaval. Lisaks on veel lõigata üksikuid puid nii linnas kui ka Sihval. Järgmisena
on päevakorras asfaldiaukude lappimine ning
tänavate tolmust ja talve jooksul kogunenud
liivast puhastamine. Sel kevadel on tellitud
ka suured pürgikonteinerid talveprügi kogumiseks, mis paigutatakse Otepää linna, aedlinna, Sihvale, Keskasulasse, Kannistiku külla
ja Vana-Otepääle.
Suureks pinnuks nii otepäälaste kui ka turistide silmas on kindlasti uue külastuskeskuse ümbrus, mille suhtes oleme ehitajatega
püüdnud korduvalt ühendust võtta, kuid seni
tulutult. Samuti on olnud kuulda nurinat selle
üle, et parkmetsa teeservad on prahti täis.
Olgem ausad, enamik sellest prahist on meie
endi hooletu käitumise tagajärg. Näiteks koeraomanikud, kes käivad oma lemmikutega laste

TEISED MEIST

mänguväljakul ja jätavad süüdimatult koristamata kõik, mis koerast maha jääb.
Parkmetsa omanikuks on Aakre metskond,
kuid väga väheusutav on metskonna initsiatiiv
metsa prahist puhastamisel. Seetõttu korraldabki Otepää vallavalitsus koostöös Otepää
reformierakondlastega talgud „Otepää puhtaks!”
Tuleme kokku ja teeme kodulinna koos
puhtaks! Esimene võimalus selleks avaneb
laupäeval 22. aprillil, mil koguneme koos rehade ning reipa tujuga kell 10 uue surnuaia
juures, Pühajärve pargis ja suusastaadionil. Kel
sellel kuupäeval aega napib, võib oma panuse
ühisüritusse anda nädal hiljem. 29. aprillil
on kogunemine Pühajärve pargis ja Pühajärve
äärde viiva parkmetsa alguses kell 10.
Loodame, et näeme koristustalgutel palju
Otepää kodanikke, kes hoolivad oma kodulinna heakorrast ning puhtusest.
Kuna linna heakord algab igaühe koduümbrusest, siis loodame, et Euroopa Liidu liikmeksoleku aastapäevaks on Otepää saanud
juba värskema ning kevadiselt puhtama ilme.
Kellel on probleeme põleva materjali äraveoga,
palume ühendust võtta Aarne Steinbachiga
telefonil 5667 6151.

Poollooduslikud kooslused on sellised niidud, kus kasvavad küll looduslikud taimed, kuid nad ei saa seal kasvada
ilma inimesepoolse pideva mõjuta. Need on pika aja vältel
toimunud niitmise või karjatamise tagajärjel kujunenud
liigirikkad rohumaad.
Siia ei kuulu endised haritavad maad, kolhoosipõllud
ja kultuurrohumaad. Praeguse põllumajandusliku madalseisu tõttu jäävad paljud neist kasutuseta, kasvavad võssa
ja kooslus, mis mõnes kohas on kujunenud koguni aastasadade vältel, hävib. Samuti hävivad, kasvavad võssa ka
paljud kaunid ja meie maastikule iseloomulikud vaated.
Selliseid niidukooslusi on kogu Euroopas vähe säilinud,
mistõttu on nad eriti väärtuslikud. Neid niite püütakse
säilitada eelkõige kaitsealadel.
Loodushoiutoetus on rahaline abi, mida antakse kaitsealusel maal asuvate poollooduslike koosluste hooldamiseks
ja taastamiseks. Võimalik on taotleda loodushoiutoetust
heina niitmiseks ja loomade karjatamiseks looduslikel
niitudel, karjaaedade püstitamiseks. Toetust võib saada
ka niitude võsast puhastamiseks.
Toetus saamiseks palume esitada avaldus Riikliku
Looduskaitsekeskuse Otepää kontorile (endine Otepää
Looduspargi Administratsioon). Avalduse esitamise lõplikuks tähtajaks on mai kuu algus, vastav määrus on vastuvõtmisel. Täpse päeva teatame järgmistes Otepää Teataja
numbrites. Infot saab Jan Ruukelilt.
ANTS MANGLUS

Riigimetsas algas raierahu
15. aprillist kuni 15. juunini on riigimetsas läbi lindude
pesitsusaja kestev kevadsuvine raierahu.
Raierahu ajal on igasugune raietegevus riigimetsades
keelatud. Keeld kehtib ka juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes on riigimetsas raieõiguse ostnud. Erand tehakse
üksnes kahjustatud metsale, et ära hoida haiguste levikut,
ja raadatavale metsamaale, mille kasutusotstarve pärast
raiet muutub.
(OT)

Kultuuriminister Valgamaal
Aprilli algul Valgamaal käinud kultuuriminister Raivo
Palmaru ütles kohtumisel kohalike omavalitsuste juhtidega,
et Tehvandi suusahüppemäe ehitamine on väga kallis, aga
tõenäoliselt tuleb siiski ehitama hakata..
Vastates vallavanem Jaanus Raidali küsimusele Otepää
linnuse taastamise kohta, ütles minister, et tema konservatiivse inimesena tunneb kitši hõngu.
(OT)

Otepää valla heakorra- ja majandusspetsialist
AARNE STEINBACH

Vabandame ja parandame

Palume teavet ausatelt kodanikelt
Jakob Hurda 150. sünniaaastapäeva ajal 1989. aasta 15. juunil esimesel okupatsiooniaja vaimulikul
laulupäeval pühitses tollane EELK peapiiskop
Kuno Pajula Otepää kirikus meie linna lipu, mille
vardasse löödi hõbenael.
Linnavalitsuse kolimiseni praegusesse haldushoonesse oli see lipp hoiul linnavalitsuse vanas

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 766 4818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

hoones. Kolimise järel Otepää raekotta puuduvad
andmed selle lipu asukohast. Isamaaliidu esimees
Tõnis Lukas tundis hiljutisel kohtumisel huvi, kus
ja kuidas seda ajaloolist lippu säilitatakse.
Meidki huvitab seesama küsimus. Ausatel inimestel, kes selle lipu saatusest midagi teavad, palume helistada tel. 5558 2692 Jüri Stepanovile.

Toimetus: Arvo Saal ja Aili Miks
Küljendus: Riju Johanson
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid

Eelmises lehenumbris on vallavanem Jaanus Raidali
kõnes ebatäpsusi. Esimest korda nimetati Otepääd
1116. aastal Novgorodi kroonikas. 1192. a. põletasid
venelased Otepää linnuse. (Kõnes mainitud 1196.
aastat on ajalooallikad märkinud I Liivimaa piiskopi
Meinhardi surma-aastana). 1208 - 1224 oli Otepää tähtis tugipunkt võitluses saksa feodalistlike vallutajatega.
1224 vallutati Otepää uuesti ja piiskop Hermann
hakkas siia kivilinnust ehitama. 1841 toimus Pühajärve
sõda. 1932 alustas ilmumist Otepää Teataja.

nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

(OT)
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Linnugripist

Puka Vallavalitsuses
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Janek Margusele
Aakre külas Soodla maaüksus, 2,60
ha; Aivo Vološtšukile Aakre külas Põllumaa maaüksus 9573 m²;
Virge Rikkale Aakre külas Tinu
maaüksus, 8,98 ha; Eveli Paalile
Plika külas Puka teeristi maaüksus;
Annemaria Onoperile Kuigatsi külas Tamme maaüksus, 13 234 m²;
Ago Ilusale Aakre külas Masuudi
maaüksus, 5534 m².
Anti nõusolek vaba metsamaa
erastamiseks Ain Uibopuule Aakre
külas Ristiku maaüksus, 3,84 ha.
Suurendati Puka Lasteaia aiarühma laste arvu nelja lapse võrra.
Sellest tulenevalt on võimalikuks
laste arvuks aiarühmas 24 last.
Kinnitati korteriomandi seadmise teel erastatava ehitise aluse
ning selle teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks korteriühistul Ääre
10 2942 m², nimetusega Ääre tn 1
katastriüksus; korteriühistul Ääre
20 2506 m², nimetusega Ääre tn 4
katastriüksus; korteriühistul Ääre
25 5124 m², nimetusega Ääre tn 12
katastriüksus.
Väljastati kasutusluba Kuigatsi
külas Viivi ja Siiri Sõnajalg omandis oleva endise Kuigatsi mõisa
peahoone kasutamiseks elamuna.
Puka Keskkooli söökla ja abiruumide renoveerimistööde teostamiseks otsustati saata pakkumised
kolmele asutusele – Aktsiaseltsile
Tõrva Elekter, Valrek Osaühingule
ja R&R Ehitustööd Osaühingule.
Ühele isikule maksti matusetoetust.
Hooldus lõpetati kahel ning hooldaja määrati ühele puudega isikule.
Ühele isikule maksti sünnitoetust
summas 3000 krooni.
Märtsis maksti toimetulekutoetust 9 isikule.




















Palupera vallas algavad koristustalgud
Vahetult enne emadepäeva kulmineerub ka sel aastal Palupera
vallas koristuskuu ülevallaliste
talgutega.
Sarnaselt eelnevate aastatega
ootame 8. maini 2006 (k.a) vallakodanike (valla rahvastikuregistris
olev isik) prügiveo “tõestusmaterjali” möödunud talveperioodi kohta
(prügiveolepingu koopia, prügila
maksekviitung, teatis prügi matmise kohta oma kinnistule). 8. maini
võivad aga kõik vallakodanikud
(NB! ka need, kes “tõestusmaterjali”
saatsid) registreerida end teenuse
saajate nimekirja.
Kel “tõestusmaterjali” esitada
polnud, saab samuti registreeruda,
tasudes 100 krooni ettemaksu.
Veoauto hakkab liikuma laupäeval, 13. mail kell 8. Otstarbekas
on olmeprügi eelnevalt sobivasse
kohta toimetada, et autot mitte kaua
kinni pidada. Liikumistee ja kiirus
olenevad sellest, kui palju on registreerinuid ning kui palju prügi.
Seega registreeri oma majapidamine 8. maiks ja oota prügiautot
laupäeval. Prügi tuleb ise autole
visata, vajadusel pakutakse abi.
Komplekteeri selline kott või kast,
mis inimvõimetele vastav ja viskelennu ka vastu peab! Autorehve ei
või autole panna, sest eraisik saab
kuni 8 rehvi viia Aardapalu prügilasse tasuta, vald peaks selle eest
maksma tasu.
Kõigile head tahet, jõudu ja edu
koduvalla korrastamisel!
TERJE KORSS

Kevad on käes ja rändlinnud on
saabunud. Tänavu ähvardab meile
jõuda koos rändlindudega linnugripp. Selleks on valmistutud. Kõigis
maakondades on loetud kodulinde ja
saadud neid kokku üle 2,5 miljoni.
Üle kuu on avatud Põllumajandusministeeriumi tasuta linnugripi
infotelefon 1676, kuhu saab teatada
linnugripi kahtlusega surnud lindudest ja esitada linnugripi teemalisi
küsimusi. Telefon on helistajatele tasuta ja avatud tööpäeviti kell 9 – 18.
Massilise lindude suremuse korral
peaksid inimesed ühendust võtma
kohaliku veterinaarkeskusega või
helistama hädaabinumbril 112.
Valgamaa Veterinaarkeskuse telefon:
764 3693 või 510 3409.
Linnugripp, mille põhjustajaks on
viirustüvi A/H5N1, on lindude jaoks
eriti nakkav, ägedalt kulgev ja ravimatu haigus, millega kaasneb lindude
massiline haigestumine ja suremus.
Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on viimase kaheksa aastaga
linnugripi viirustüved muutunud
tunduvalt agressiivsemaks, nii et nad
ei piirdu ainult lindude ja loomade
nakatamisega, vaid on hakanud ohustama ka inimesi. Ka inimeste jaoks on
linnugripp raske nakkushaigus, mis
võib lõppeda surmaga. Inimestele on
kõige ohtlikum viirustüvi H5N1, kuid

haigust võivad tekitada ka H7N2,
H9N2 ja H7N7 viiruse alamtüübid.
Linnugripiviiruse kandjaks ja levitajaks looduses on veelinnud, kellelt
võivad nakkuse saada kodu- ja muud
metslinnud. Kodulindudest haigestuvad esmajoones samuti veelinnud
(haned, pardid), kuid ka kanad, kalkunid, faasanid jne. Rändlindudega
võib haigus levida pikkade vahemaade taha, seepärast tuleb rändlindude
saabumise ajal kodulinde pidada
kinnistes ruumides.
Haigustekitaja levib eelkõige haige
linnu kaudu. Ka inimeste nakatumine linnugrippi on senistel andmetel
toimunud kokkupuutel haigestunud
lindude ja nende eritistega.
Kui reisitakse linnugripi ohtlikku
piirkonda, siis soovitatakse ilma
tungiva vajaduseta mitte külastada
kohti, kus seda haigust esineb. Teavet
olukorra kohta nakkusohtlikes piirkondades leidub ka Tervisekaitseinspektsiooni internetikodulehel
rubriigis “Reisimine ja tervis”.
Ei soovitata külastada linnu/loomaturge ja -farme ning hoiduda kokkupuutest kodu- ja metslindudega.
Eestisse tagasisaabumisel ei ole riskipiirkonnast tulnud isikutel lubatud
siseneda loomakasvatushoonetesse- ja
rajatistesse enne 48 tunni möödumist
Eestisse saabumisest.
Inimeste jaoks võivad ohtlikuks
osutuda ka kohad, kus on viibinud
nakatunud linnud, sest linnugripi
tekitaja säilib keskkonnas kaua, näiteks sõnnikus kolm kuud, jahedas

vees kuu aega. Nakkuse võib saada
ka kokkupuutel haigestunud linnu
kuumutamata liha, munade ja sulgedega.
Linnugripi viirus säilib pikka aega
elujõulisena just madalal temperatuuril. Lindude väljaheidetes võib viirus
temperatuuril 4° C püsida nakatumisvõimelisena vähemalt 35 päeva, 37° C
juures aga kuus päeva. Kõrgetel temperatuuridel viirus hävib, näiteks 75°
C juures mõne minutiga. Seega liha
ja munad muudab ohutuks kuumutamine.
Linnugripi haigusnähud inimesel
on tüüpilised gripile: järsk enesetunde halvenemine koos kõrge palavikuga (al. 38 kraadist), pea-, lihas- ja
kurguvalu, köha ja nohu, hingamisraskused, silma sidekesta põletik.
Linnugripi vältimiseks lindudel on
Veterinaar- ja Toiduamet andnud rea
soovitusi.
1.Pidada oma kodulinde suletud
hoonetes, et takistada nende kokkupuudet nakkust kanda võivate
lindudega.
2.Kaitsta (kinni katta) kodulindude
söötmispaiku.
3.Mitte lubada lindlasse võõraid.
4.Farmis töötades kanda kaitseriietust.
4.Pidada puhtust, paigaldada sisse- ja
väljapääsude ette desomatid jne.
Kui Eestis haigestuvad esimesed
linnud linnugrippi, teavitatakse elanikkonda pärast seda, kui linnugripi
diagnoos on laboris kinnitatud.
(OT)

Valgamaa internetiseerimisprojektis
alustatakse klientide võrku ühendamist
EL BSR Interreg IIIA programmi
raames rahastatava projekti “Virtual
Community of the Valga-Valka Region”
(“Valga ja Valka regioonide virtuaalne
kogukond”) raames loodava raadiointernetivõrgu Valga maakonna osa on
käivitumas. On alustatud esimeste
klientide ühendamist.
Valga maakonnas on valdav enamik
kavandatud mastidest seadmetega varustatud. 3. aprilliks oli Valga maakonnast laekunud kliendilepingute
sõlmimiseks 276 paberil ja üle 100
elektroonilist sooviavaldust interneti-

teenusega liitumiseks. Sooviavalduste
vastuvõtmine jätkub ka edaspidi.
Sooviavalduste esitamise võimalused ja informatsioon teenuste tingimuste kohta:
Veebilehel www.virtual-community.
info ja hiljem ka www.kernel.ee, aad-

ressil info@virtual-community.info,
info@kernel.ee , telefonil 742 0234.
Teenuste hind
Liitumistasu puudub. Hinnakirjas on
kaks kohustuslikku hinnapaketti, mis
ei sisalda seadmete maksumust.

Teenuspaketi nimi

Minimaalne
üleslaadimise
kiirus

Minimaalne
allalaadimise
kiirus

Maksimaalne hind
koos käibemaksuga
(kroonides / lattides)

VirCom Basic

256 kbps

256 kbps

225 kr / 10 Ls

VirCom Extra

512 kbps

256 kbps

315 kr / 14 Ls

Kevad annab liiklusele uue näo
Seoses saabunud kevadega on tänavatele ilmunud taas
jalgrattad ja mopeedid. Ennetamaks nendega juhtuvaid
liiklusõnnetusi ning jalgrattavargusi, soovitab politsei
jalgratturitel, mopeedi- ja autojuhtidel olla üksteise suhtes
tähelepanelikumad. Sõidukijuhid peavad mõistma, et
nii jalgratturid kui ka mopeedijuhid on täieõiguslikud
liiklejad, kuid nende haavatavus on palju suurem kui
autojuhil.
Ohutu jalgrattasõidu esimene nõue on liikluseeskirja
järgimine ning viisakad liikluskombed. Et vähendada
liiklusrikkumisi, soovitab politsei eriti nooremapoolsetel liiklejatel läbida jalgratturi kursused. 10-15aastasel
jalgratturil peab väljaspool õueala liigeldes olema kaasas
vastav juhiluba, sama kehtib ka 14-15aastase mopeedijuhi
kohta.
Rängemad liiklusõnnetused juhtuvad jalgratturite ja
mopeedijuhtidega sageli just maanteedel, kus kiirused on
suured, samuti on autojuhtidel raskusi maanteel liikuva
ratturi märkamisega pimedal ajal. Vastavalt liikluseeskirjale on pimedal ajal jalgrattal kohustuslik vähemalt ühe
ratta mõlemal küljel kollane helkur ja ees valge ning taga
punane tuli või viimast asendav punane helkur. Samuti
võiks jalgrattur kanda helkurvesti. Mopeedi puhul peab
sõiduki tehnoseisund vastama valmistaja nõuetele ja
sõites põlema ees valge tuli.
Õnnetuste ärahoidmiseks peavad eelkõige jalgratturid
ja mopeedijuhid ise olema hästi tähelepanelikud. Kuigi
liikluseeskiri ei nõua jalgratturil kaitsekiivrit, on selle
kandmine ohutuse mõttes kasulik, kuna õnnetuse korral

aitab see palju. Mopeedijuhil ja -sõitjal peab kiiver aga
sõidu ajal alati peas olema.
Tuletan meelde, et ülekäigurajale minnes tuleb jalgratas käekõrvale võtta. Liikluseeskirja järgi on keelatud ka
kõnniteel sõitmine, välja arvatud alla 10aastased lapsed.
Jalgrattad on üha enam varaste huviobjektiks, ent varguse ohtu saab vähendada iga rattaomanik, võttes tarvitusele suuremad turvaabinõud. Sõiduvahendit ei tohiks
lukustamata ja järelevalveta jätta hetkekski, lukustamiseks
tõhusaimad on tugevast metallist valmistatud U-lukud.
Tross- ja kettlukke on spetsiaalsete vahenditega võimalik
katki lõigata.
Rattalukku ei tohi sulgeda rattatoru ümber, sest sadul on
kergesti eemaldatav. Rattale tuleb leida tugev kinnituskoht,
näiteks laternapost või metallist käsipuu. Jalgratas tuleks
lukustada alati, isegi siis kui ratta juurest lahkutakse vaid
hetkeks. Lisaks soovitan teha rattale turvamärgistuse, mille omanik vajadusel ära tunneks. Mark ja raaminumber
tuleks igaks juhuks üles kirjutada, õige oleks teha sõiduvahendist ka foto.
Autojuhtidele tuletan meelde, et alates 1. maist ei
ole Eestis lubatud sõidukitel kasutada naastrehve.
Suverehvide paigaldamisel soovitan veenduda, et nende
seisukord vastaks kehtestatud normidele, mille kohaselt
rehvi mustri sügavus peab olema vähemalt 1,6 millimeetrit. Naastudeta talverehvid ehk lamellrehvid on lubatud
kogu aasta jooksul.
Soovin kõigile turvalist liiklemist!
Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel AIVAR PÄRLI

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses:
Kinnitati Hellenurme puurkaevu maa-ala,
Päidla elamute reovee puhasti maa-ala, Kaasiku
reovee pumbajaama, Kullipesa reovee pumbajaama ja Nõuni Algkooli kinnistu nr. 1589540
detailplaneeringute lähteseisukohad.
Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse
korraldus nr. 29 5. märtsist 2004. a.
Nimetati MTÜ Valgamaa Partnerluskogusse
Palupera valla esindajaks Terje Korss.






PLANEERINGUD
Planeeringud Otepää vallas
Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab
avalikule väljapanekule järgmise detailplaneeringu:
Vana-Otepää küla Kaarnaoja kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ühe elamu ja kahe kõrvalhoone ehitamise
võimaluse välja selgitamine ja maa sihtotstarbe
muutmine. Kinnistu omanikeks on Eckhard
Garlich ja Heinz Herbst. Planeeringuga kavandatav tegevus ei mõjuta oluliselt maakasutust ja
ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
28. aprillist kuni 12. maini 2006 Otepää vallavalitsuse kantseleis.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimub avalik arutelu 15. mail 2006 kell 13.00.
Kehtestatud detailplaneeringud:
Palupera tee 6 kinnistu detailplaneering kehtestati 05. aprillil 2006. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine kaheks ja kinnistutele ehitusõiguse ala määramine ja juurdepääs.

Detailplaneeringu avalik väljapanek Sangaste vallas
Sangaste Vallavolikogu 11.02.2004 otsusega
algatatud ja 30.03.2006 otsusega vastu võetud
Keeni külas asuva Jäätmejaama maaüksuse
maa-ala detailplaneeringu avalik väljapanek ja
eskiisprojektiga tutvumine toimub 25.04. kuni
08.05.2006 a. tööpäevadel Sangaste Vallamajas.
09.05.2006 kell 10 toimub planeeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu vallamajas. Detailplaneeringus käsitletakse Jäätmejaama
maaüksusel asuva prügila maa-alal maakasutusja hoonestustingimuste määramist peale prügila
sulgemist. Planeeritava ala suurus ca 5,5 ha.
Kirjalikult vormistatud ettepanekud tuua või
saata Sangaste Vallavalitsusse. Info telefonidel
766 8040 või 520 3238 Tõnu Saarman.

Sangaste valla üldplaneeringu
avalik väljapanek
on ajavahemikul 25. aprill - 22. mai 2006. a.
Planeeringuga saab tutvuda Sangaste vallamajas tööpäevadel.
Planeeringu seletuskiri on internetis aadressil:
http://www.eau.ee/~paves/planeeringud
ja kaardid aadressil:
http://www.eau.ee/~paves/sangaste_yp_kaardid.
zip
Planeeringu maa-alaks on kogu Sangaste valla
territoorium (14472,4 ha) ja planeeringuga kujundatakse valla ruumilise arengu põhimõtted,
lahendatakse maa-alade kasutus, määratletakse
ehitustingimused ja infrastruktuuri objektide
asukohad.
Planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 31. mail 2006. a. algusega kell
10.00 Sangaste vallamajas.

Tänavune metsanädal
toimub maikuus
8.-14. maini toimuva metsanädala motoks on
“Mets muutub ja muudab”. Tänavune metsanädal avatakse Kundas.
Traditsiooniliselt toimub metsanädalal
Valgamaa koolinoortele suunatud internetipõhine metsateemaline viktoriin ja organiseeritakse metsa istutamist.
(OT)
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Pühajärve koolipere võistlustules

Teadmisi jagas Tiina Lilleleht Tartust.

Mõnusad koolivaheaja päevad

Varsti-varsti on tulemas Valgamaa koolinoorte olümpiamängud, kus
osaleb ka Pühajärve kool. Mängud toimuvad 2. juunil Käärikul.
Pühajärve kool kavatseb kogu kooliperega sellest toredast ettevõtmisest osa võtta. Meie kooli võistkond koosneb treenerist, kelleks
on õpetaja Eve Koser, giidid ehk tema abilised on Kristi Liivamägi ja
Grete Kõiv.
Võistlustest võtavad osa Kadri Mootse, Birgit Kõiv, Ahto Järv, Elen
Kurvits, Oliver Laan, Maido Raidsoo, Kristo Koik, Marili Vihmann,
Anatooli Mihhailov, Karl-August Raave ja Ina Mononen, kes on
ühtlasi ka meie kooli võistkonna särgi idee autor.
Need olümpiamängud on väga huvitavad ja mitmekülgsed
võistlused. Kindlasti saavad seal parimad autasustatud nagu kord ja
kohus. Võistlusi jääb lõpetama meeleolukas disko ja külalisesineja.
Igatahes ootab meie kool eesolevaid olümpiamänge küll suure
huvi ja ärevusega.
GRETE KÕIV ja KRISTI LIIVAMÄGI

Projektipäev Puka Keskkoolis

Ökokratt
Pühajärve Põhikool on leidnud uue ja huvitava ettevõtmise osaledes õpetajate Pille ja Peeter Kanguri eestvedamisel vabariiklikus
koolidele mõeldud projektis “Ökokratt”, mille eesmärgiks on tuua
lapsi loodusele lähemale. Selle aasta teemaks on “Kes elab vees?”
Projekti raames on maikuus tulemas mitmeid põnevaid üritusi.
PÜHAJÄRVE MEEDIAKLUBI

Kabe, kabe, kabe....
Selgub, et Pühajärvel leidub tublisid kabetajaid. 11. aprillil osalesid
kaberingi õpilased Valga maakonna meistrivõistlustel ja saavutasid
järgmisi tulemusi:
Poisid D-klassis Taavi Aaliste 1. koht.
Poisid C-klassis Esper Naruski 1. koht, Remi Leopard 2. koht.
Poisid B-klassis Madis Tamm 1. koht.
PÜHAJÄRVE MEEDIAKLUBI

Iirimaast ja härjapõlvlastest
17. märtsil tähistatakse Iirimaal Püha Patricku päeva. Iiri ütlus kõlab:
selleks et kogu ülejäänud aasta edukas ning õnnelik olla, tuleb leida
neljaleheline ristikhein, suudelda Blarney kivi, kanda rohelisi riideid
või märgata vikerkaare lõpus pisikest härjapõlvlast, kes sulle sinu
tähelepanelikkuse eest kullapoti asukoha kätte näitab.
Seoses selle päevaga korraldati Valga maakonna 8.-9. klasside
õpilastele mõeldud inglise keele päev 16. märtsil Tsirguliina kultuurimajas. Seekord pöörati erilist tähelepanu kõigele Iirimaaga
seonduvale.
Samas nõuti ka kõigilt osavõtjatelt veidi ettevalmistust. Nimelt tuli
igal võistkonnal välja nuputada ning valmistada Iirimaad tutvustav
plakat ning kohapeal veel Iirimaa-teemaline esitlus ette kanda. Nõudeks oli kanda rohelisi rõivaid.
Õpilasi oli koos peaaegu kõikidest Valgamaa koolidest. Rühmad
olid peamiselt 5liikmelised ning kokku 11 võistkonda. Esmalt täitsime võistkondlikult grammatikatesti ning seejärel pandi proovile
meie teadmised Iirimaa kohta.
Pärast väikest pausi oligi käes esinemiste aeg. Laval võis näha
tantsu, näidendit, kuulata pillimuusikat ning laulu. Esitluste vahel oli
meil võimalus süüa ehtsat iiri toitu: karjasepirukat (Shepherd’s pie),
mis koosnes sulatatud juustu ning hakkliha vahele surutud kartulipudrust. Päris huvitav ning väga maitsev!
Ürituse tegi veel eriliseks asjaolu, et meid oli vaatama kutsutud
pesuehtne iirlanna, kes õpib ja elab Eestis. Päeva käigus saime
Iirimaa kohta teada palju uut, Tartust oli kohale tulnud õppejõud Evi
Saluveer, kellega koos täitsime töölehti Iirimaa kohta ning kes meie
teadmisi kiitis. Oli väga tore ning sisutihe päev, millest jääb mõnus
mälestus.
Keeni Põhikooli õpilased
KAIRIT LINNASTE, KAIRI SUMERO, KRISTEL KUKK

Südamenädalal Palupera vallas
17-23. aprillini toimub üle-Eestiline südamenädal. Palupera vallas
tähistatakse seda igati tervislikult. Lisaks Nõuni Maanaiste Seltsi
eestvedamisel korraldatavale tervislikule perepäevale 22. aprillil
õpitakse terve nädal Palupera põhikoolis südamesõbralikult. Igal
südamenädala päeval toimub vähemalt 1 tund õuesõpet, reedel,
21. aprillil terve päev õuesõpet ja päev lõpetatakse klassidevahelise
tervislike salatite päevaga „Reedene rõõm“.
Lisaks antakse välja seinaleht-stend „Südamele hea“. Menüü
koostatakse võimalikult (nagu tavaliselt) tervisesõbralik kogu nädalaks, igal päeval on menüüs puuvili (võimalusel kodumaine).

Meie kooli 8.-9. ja 11.-12. klassi õpilastel oli
meeldiv võimalus osa võtta huvitavast projektiõppest, mis andis juurde uusi teadmisi
ja tõi vaheldust kooli argiellu.
Teadmisi oli jagamas Tartu Loodushariduse
Keskuse õpetaja Tiina Lilleleht. 8.-9. klassi õpilastel oli võimalik tundma õppida
Läänemere elustikku, uurida hüljeste elu,
koostada plakat hüljeste kaitseks. Huvitavaks
ülesandeks oli õlireostuse tekitamine ja kõrvaldamine.
Kuna reostus Läänemeres on hetkel aktuaalne päevateema ja nädala alguses ka bioloogiatundides käsitletud, siis oli õpilastel
reaalne võimalus teadvustada, kui keeruline

on reostuse likvideerimine ja kuidas näeb
linnu sulestik välja peale kokkupuudet naftalaiguga.
Keskkooli õpilased olid tegevad looduskaitse probleemide lahendamisel ja neilgi oli
võimalik tutvuda Läänemere kalavalikuga.
Loodame, et koolitus andis uusi teadmisi
lõpueksamite sooritajatele ja kindlasti tuli
see kasuks kõikidele õpilastele. Eriti tahaksin
kiita 8. klassi õpilasi, kes usinalt võtsid osa
kõikide rühmatööde lahendamisest.
Tänan juhendajat Tiina Lillelehte päeva
läbiviimise eest ja kõiki osalenud õpilasi.
Puka Keskkooli bioloogiaõpetaja EDA SELGIS

Comenius-projekt Otepää
Gümnaasiumis
2.-8. aprillini toimus Otepää Gümnaasiumis
Socrates programmi Comenius 1 projekti
“Andekas õpilane luubi all” rahvusvaheline
töökoosolek. Külas olid partnerkoolide õpetajad Poolast Elblagist ja Türgist Marmara
regioonist Tekirdagist.
Projektitöö algas 2005. aasta sügisel ja novembris toimus esimene koosolek Poolas
Elblagis, kus lepiti kokku kolme järgneva
tööaasta tegevuskava. Sellel õppeaastal viidi partnerkoolides läbi andekuse erinevaid
aspekte mõõtvad testid, analüüsiti neid ja
koostati testi tulemustest lähtuvalt edasine

kolmandates ja viiendates klassides küsitlus
õpilaste sotsiaalsete oskuste kohta ja analüüsiti neid. Sotsiaalseid oskusi on kavas nendes
klassides arendada eesmärgipäraselt ja kindla
programmi järgi uuel õppeaastal.
Lisaks pojektitööle andsid külalised ka tunde meie õpilastele. Poola õpetajad viisid läbi
kunstiõpetuse, inglise keele ja muusikateraapia tunni, Türgi poolt oli ette valmistatud
tund Euroopa geograafiast, õpiti ka mõningaid türgikeelseid sõnu.
Külalistel oli võimalus käia meie õpetajate
tundides ja näha õpilaste tööharjumusi.

Kakskümmend viis Sangaste valla last
käis koolivaheajal kahel päeval Valgamaa
Punase Risti Seltsi korraldatud lastelaagris “Tere, kevad!”.
Meeldis see, et pidevalt oli mingi tegevus. Esimesel päeval käisid meil politseinikud külas. Saime teada, mida nad
iga päev teevad. Meile räägiti ka pahade
laste karistamisest. Mängisime ja tegime
kleepetöid.
Teisel päeval oli tore ekskursioon Valga Muuseumi. Seal õpetati savist asju
voolima. Voolitud kujud pandi muuseumi
aknalauale teistele vaatamiseks. Näitusesaalis meeldisid kalanahast pildid seinal,
metsloomade topised ja peaaegu pime
koobas. Kõikidest saalis olevatest asjadest räägiti nii huvitavalt. Kultuurimajas
pusisime paberist lilli valmistada. Kui ära
väsisime, siis õpetati kantritantse.
Lõpuks külastasime Valga Noortekes-

kust, kus võime meiegi aega veetmas
käia. Mõlemil päeval pakuti isuäratavat
lõunasööki, mahla ja maiustusi.
Aitäh Valgamaa Punase Risti Seltsi töötajatele mõnusate päevade eest ja Sangaste Vallavalitsusele, kes meile tasuta
bussisõidu võimaldas.
Keeni Põhikooli 3. ja 4. kl poisid MARDO
KÖÖP ja INGVAR AER

Õnnitleme!

Tiiu Veski
Tulevad, lähevad aastate read,
praegune ilusam teiste seas.
Õnne ja tervist sulle see toogu,
silmisse sära ja elule hoogu!
Õnnitlused Puka kooliperelt

Valgamaa laululaps 2006

tegvusplaan õpilastega töötamiseks.
Viimasel koosolekul Otepääl toimus konverents, kus partnerkoolid andsid ülevaate
projekti kulgemisest. Elblagi tehnikakallakuga
kool tutvustas esimese astme õpilaste hulgas
läbi viidud üldintelligentsustesti tulemusi,
mida kasutatakse eelkõige õpilaste suunamiseks ja abistamiseks kutsevalikul.
Andekatele õpilastele on mõeldud Türgis
Tekirdagi kool, kus tegeletakse õpilaste tugevaima külje arendamisega. Türgi õpetajad
andsid ülevaate nende koolis õppivatest õpilastest ja tutvustasid teste, mida nad oma töös
kasutavad.
Otepää Gümnaasiumis on selle projekti
raames tähelepanu all õpilaste sotsiaalne
kompetentsus, mis hõlmab kohanemis-,
suhtlemis- ja juhtimisoskusi. Selleks tehdi

Otepää Muusikakooli õpilased ja õpetajad
andsid külalistele imelise kontserdi. Nädala
jooksul tutvustasime külalistele Otepää ümbrust, käisime suusa- ja lipumuuseumis, kohtusime vallavalitsuse esindajaga. Ühe päeva
veetsid külalised ülikoolilinnas Tartus.
Kõige eksootilisemaks ürituseks kujunes saunaõhtu Pangodi järve kaldal. Eriti meeldis
see Türgi õpetajatele, kes vaimustusid nii
kuumast leilist kui ka jääst, lumest ja jääaugust.
Nädal oli igati arendav ja huvitav kõigile
osapooltele. Olulisim on ehk tõdemus, et
omavaheline suhtlemine andis võimaluse
astuda sammukese üksteisele lähemale maailmas, kus elame, kuid oleme nii erinevad.
Otepää Gümnaasiumi õpetaja, projekti
koordinaator PILLE LASSMANN

Maakonna 3-18aastased laululapsed
võistlesid kuues vanuseastmes. Parimate
hulka jõudsid:
3-4aastased
2.Janetta Lukk (Otepää, õp. Varju Teder)
5-6aastased
2.Geir Kudu (Otepää, õp. Vaike Hannust)
7-9aastased
1.Laura Danilas (Otepää, õp. Vaike Hannust)
10-12aastased
3.Katrin Helena Kuslap (Otepää, õp. Eve
Eljand)
13-16aastased
3.Tõnu Troon (Otepää, õp. Eve Eljand)
16-18aastased
1.Margit Tali (Otepää, õp. Eve Eljand)
ETV “Laulukarussellil” võistlevad 716aastased lauljad. Valgamaad esindama
pääses ka Laura Danilas.

(OT)
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Kümme aastat teatripapata

K U LT U U R I K A L E N D E R

(Kalju Ruuven 3. dets. 1919 – 30. apr. 1996)

APRILL
Otepää
20. 04 kell 20.00 Kultuurikeskuses kino – Väike tibu (animakomöödia).
21.04 kell 18.00 Otepää Muusikakooli solistide kontsert,
külalisena esinevad solistid Põltsamaalt (tasuta).
24. 04 kell 19.00 Pärnu teater Endla M.Uimani komöödiaetendusega “Agnes”. Piletid 75.- ja 50.-, eelmüük
Kultuurikeskuses ja Turismiinfokeskuses.
26. 04 kell 17.00 Otepää Muusikakooli kitarriosakonna
õpilaste kontsert, külalisena Tallinna kitarrikvartett (tasuta).
27. 04 kell 20.00 Kultuurikeskuses kino – Sinisesse sügavikku (hoogne seiklusfilm)
29. 04 kell 19.00 Kultuurikeskuses RELAMI kevadkontsert. Esinevad ka Nõuni Kultuurimaja noored solistid ja Otepää linetantsijad (tasuta).
Sangaste
21. 04 Valdadevaheline jüriöö jooks Tsirguliinas.

MÄLUMÄNGURID KÜSIVAD
LUGEJA VASTAB
Otepää Teataja mälumängu teise vooru õiged vastused olid:
1. Tigane (Aino ja Leida ning Kaarel ja Taivo) 2. Aakre 3. Lõbusad lesed
4. Kristjan Rõivassepp (vend Kaspar Rõivassepp) 5. Sai vallaslapse.
Kolmanda vooru küsimused: 1.Munapühade kommete hulka
kuulub ka tiksutamine. Mida see tegevus endast kujutab?
2.Rahvusvahelises lindude jälgimise projektis osalevad eesti
linnuteadlased panid mullu suvel linnule külge raadiosaatja.
Tiivuline sai nime Jaak. Jaak talvitus kauges Etioopias ja jõudis
nüüd 11. aprillil tagasi oma Tartumaal asunud pesakohta. Mis
lind on Jaak?
3.Luuletuse sünni kohta kirjutab autor ise nii: „Lembeleek ei
vuhvatanud enam kunagi nii kõrgele, paari päeva pärast sõitis
S. Tallinnast ära ning ka mind hakkasid järjest tungivamalt kutsuma Otepää järved. Juulikuu viimasel päeval olingi juba Otepää-mail ja kirjutasin igatsuslaulu „Sind otsides“. Tänaseks on
see Gennadi Tanieli loodud viisi ja Tõnis Mägi sugestiivse häälega sisselauldud lugu saanud ka eesti kergemuusika klassikaks.“
Kes on laulu sõnade autor?
4.Torino taliolümpiamängud olid väga edukad Otepää sportlastele. Kes oli aga Torino OM-i üldse edukaim sportlane ja mis alal
ta võistles? Ta võitis 3kuld- ja 1 pronksmedali.
5.Kirjanik Leida Kibuvits on kirjutanud romaani ”..... Sepapoeg”.
Punktiirile sobiva nime leiab Otepää valla volikogust. Teos on
ilmunud ka sarjas “Eesti Romaanivara”.

Vastuseid ootame hiljemalt 24. maiks kirjaga Otepää Teataja aadressil: Lipuväljak 13, Otepää 67405 või e-kirjaga
aadressil: teataja@otepaa.ee.

Kirevaid kilde Otepää uus-ajaloost

Meie jäljed
jäävad (6.)
AILI MIKS
Kuuldavasti olid Tartu ja Tallinna esindajad käinud meie vallavanemaga koostöölepingut sõlmimas, et Euroopa kultuuripealinnaks
konkureerimisel endale plusspunkte koguda. Tallinn võitis. Aga
Otepää? Kui Tallinn annab 2011. aastal Tartule võimaluse võtta
ÜHEKS KUUKS endale kultuurikandja au, siis on ju Otepää selle
au ja vastutuse osa kandmas. Spordi- ja turismilinnana oleme aina
arenemas. Kultuurivallast on pakkuda puhkpuillipäevi ja käsitöölaata, koorilaulu ja rahvapillimängu.
Ent mällu kerkib üks pika ja põhjaliku ettevalmistustööga, ühtejärge 4 päeva kestnuid üritustesari, mis toimus Otepääl 1990.
aastal.
Ajakirjaniku märkmikust ja tollastest ajalehtedest selguvad
kuupäevad, arutlused, osalenute nimed ja aina mahukamaks kasvavad plaaanid. 1990. aastal (nagu nüüdki) oli eesmärk teha Otepää
nähtavaks, kuuldavaks paljudele. Ennekõike neile, kes on sünnijärgsed otepäälased, et neil tekiks soov kodukohta tagasi pöörduda.
Ja neile, kes siit ammu-ammu ja kaugele läinud, anda võimalus
taaskohtumis(t)eks. Ning lõpuks neilegi, kes meie omakandipäevist
saanud huvi ja innustust – tulla, et jäädagi!

AILI MIKS
„Mida oled oma kodulinnale andnud?“ küsis
kohaliku lehe toimetus riigi kultuuripreemia
’94 laureaadilt ja Otepää esimeselt aukodanikult Kalju Ruuvenilt 1996. aasta kevadel.
„50 aastat kultuuritööd,“ kõlas lühike ja
ammendavaim vastus. Linna 60. sünnipäeva aegu aprilli lõpus oli ta Tartu haiglas
kirurgilt oma valutavale puusale abi saamas,
just-just kojutulekule sättimas, ent enam ei
jõudnud ...
4. mail 1996 läks Otepää kultuurimajast
kalmistu pooel enneolematult pikk leinarongkäik, kus omastele ja rahvateatri näitlejatele lisaks oli lahkunule viimset austust
avaldamas leinajaid kodulinnast ja maakonnast, sõsarteatritest mandrilt, Saaremaalt ja
lahe tagant Soomest.
Lohutust leiti teadmisest, et väikelinnal on
olnud õnne inimesest, kelle pühendunud
tegevusest kogus Otepää teater oma nimele
ja kodupaigale kultuurisära, esinedes rahvamajades ning Ugala, Vanemuise, Estonia
teatri lavadel, raadios, teleteatris ja kinolinal.
Parimaks maarahvateatriks valitult võidi üles
astuda Vilniuses, Riias, Panevežises, hoida
aastakümneid elavana sidemeid Saaremaa
rahvateatriga ja uuel ajal vahetada lavastusi
Vihti teatriga Soomes.
Otepää rahvateatri loojana (1957), väsimatu iseõppijana, kohalikest enam kui 300
huvilise sütitajana, närve kulutades ja öötundidest lisaaega võttes viis Kalju Ruuven
peanäitejuhina lavaküpsuseni ligi 90 näidendit, sõnalavastuste kõrval ka laulumänge, operette ja estraadietendusi.
Neist suurima etenduste arvuni jõudis
M.Canthi „Roinila talus“ (66) ja L.Vaheri
„Katrina“ (64). Kõige kuulsamad nimed
siinsest teatrist on Arne Laos (hiljem
„Ugala“ näitleja), Marju Länik (nüüd laulja
ja Tallinna volikogu liige), Urmas Ott (nüüd
säravaim täht teletaevas).
Portreefilmi „Papa Kalju teater“ (1995) üks
autoreid Ragnar Kond on kirjutanud: „Saade
Kalju Ruuvenist pole ainult saade teatrist.
See on mõtisklus töökusest, andekusest,
visadusest, südamlikkusest, optimismist.
Ja aususest ... Just teater on üle Eesti ja kaugemalgi teadvustanud pisikese Otepää olemasolu. Soome teatrikriitikud on arvanud,
et Kalju Ruuven on ainulaadne mees terves
Euroopas.“ (Ajaleht „Televisioon“, nr 45, nov.
1995).

Siinne meenutustelugu sündis soovist
teada anda praegustele ja tulevastele otepäälastele, et kultuuri järjepidevust hoides
ja toetades saaks Otepää oma spordi- ja turismilinna mainele suure lisaväärtuse.

Lastelaagri soodustuusikud Otepää valla lastele
2006. a. suveks on Otepää vallale eraldatud
12 soodustuusikut Põlvamaal asuvasse Valgemetsa Noortelaagrisse. Sinna on võimalik
sõita ajavahemikul 8. - 16. juuni.
Tegemist on sportliku puhkelaagriga 714aastastele lastele. Tuusiku hind on lapsevanema jaoks 225 krooni (tuusiku täishind
on 1800 krooni), lisanduvad sõidukulud
laagrisse ja tagasi ning vajadusel ka lapse
taskuraha.
Vanematel, kes soovivad oma last
laagrisse saata, palume esitada Otepää
vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistusele avaldus hiljemalt 5. maiks. Avaldusse
palume märkida avalduse esitaja nimi ja
kontaktandmed ning andmed lapse kohta,
kellele laagrikohta taotletakse (lapse nimi,
vanus, kool ja klass).
Otepää valla sotsiaal- ja haridusteenistus

Sangaste valla emadepäev
ja Etem Emme 2006

Kalju Ruuven umbes 50 aastat tagasi.
Üks palve. Järgime Heino Mägi üleskutset,
mille ta edastas paljudele juba 1996. aastal:
jäädvustagem mälestusi kalju Ruuvenist!
Mälestuste kirjapanemisel võiks lähtuda
järgmistest põhipunktidest:
1.Minu esimesed kokkupuuted K.Ruuveniga
(millal, kus, millega seoses, esimesed muljed
jen.).
2.K.Ruuven inimesena (iseloomustus, eriti
meeldejäänud kokkupuuted, tema meelistegevused, kõnepruuk ...).
3.K.Ruuven lavastajana, näitejuhina (üldiseloomustus, meeldejäänud episoodid, lavastajatöö iseärasused, töö näitlejatega ...).
4.huvitavat, kummalist ja üllatavat kokkupuuteist Kaljuga. Jne, jne.
Aadress: Otepää Teataja, Lipuväljak 13,
Otepää, 67405, e-kiri: teataja@otepaa.ee.

Märkamatult on talv taandunud ning esimesed kevadlilled sirutavad oma avanevaid
õienuppe päikese poole. Loodus justkui
sünnib uuesti. See meenutab meile, et
varsti on jälle emadepäev.
2004. aastal tegime algust oma valla aasta
ema valimisega ning kaks väga toredat
ema on tiitli juba pälvinud: Etem Emme
2004 on Heidi Raudsepp ja Etem Emme
2005 Kai Jääger. Kuna häid emasid on meie
vallas palju, tahame seda ilusat traditsiooni
jätkata.
Tiitli “Sangaste Valla Etem Emme 2006”
kandidaate saab üles seada alates 24. aprillist kuni 7. maini valla toidukauplustes ja
vallamajas, kus on väljas vastavad ankeedid
ja kastid. Kõigil on võimalus tõsta esile Teie
arvates kõige toredam ema, kel kodus kasvamas või juba üles kasvatatud vähemalt 2
last ning kes on aktiivne ka väljaspool kodu.
Selle ühe, kellele tiitel sel aastal anda,
valib esitatud kandidaatide hulgast välja
selleks kokku kutsutav komisjon. Kümmet
kõige enam hääli saanud kandidaati tunnustatakse tänukirja ja lillekimbuga.
Sangaste Valla Etem Emme 2006 kuulutatakse välja emadepäeva kontserdil 13. mail
Sangaste Seltsimajas.
Ootame Teie aktiivset osavõttu kandidaatide esitamisel!

KATI VELNER
MTÜ Kodukant Sangaste

Esimesi ideid hakkasid kultuuritöötajad ja vallaametnikud idanEsialgu võis see tunduda katsena lennata kõrgemale, kui tiivad
dama juba 1989. aasta viimastel kuudel. Arenduskeskuse ja selle
kannavad. Polnud ju kaasaegseid majutusvõimalusi, korrastatud teid
juhi toel ellu äratatud „Otepää Teataja“ sai kohustuse avaldada
ega kauneid uusehitusi. Ent oli palju muud, mis teoks tehti.
Otepääle kutsuvat. Oma kaastööde ja
20. juunil algasid päevad rahvateatri etenkaasaelamistega reageerisisd esimestena
dusega „Parvepoisid“ Pühajärve lauluväljapealinnas elavad-töötavad otepäälased.
kul. 21. juuni hommik tõi lipuheiskamise
„Maalehe“ ajakirjanik Maie Kermik (Soe)
keskväljakul, mille järel kutsuti rahvast
ja sporditegelane Valve Puri (Niklus) teaekskursioonile neljal eri marsruudil – giiditasid Otepää Seltsi loomisest Tallinnas
deks Otepää ajaloo, kultuuri ja kirjanduse
ja soovist Otepää muutumistele kaasa
tundjad Heino Mägi, Ene Pooland, Ene
aidata. Tallinnas elektrotehnikatehases
Kelder ja Laine Pullerits.
töötav suur matka- ja fotohuviline, sünEesti kristlike kultuuripäevade oikunilt otepäälanna Mall Väljan saatis kirmeenilisel jumalateenistusel oli palju
jatöö, milles pakkus ideid Otepääle küll
noori kogu Eestist. Õhtupoolikul andsid
käsitöömeistrite maja ja muuseumitoa
tänavakontserte sidelaste ja kultuurimaja
avamist, küll fotonäitusi, jalgrattaretki
taidlejad, kirikus toimus Tõnis Mägi kont„Kuidas elad Otepää?“ jpm. Tollal inglise
sert.
keele õpetaja ja giidina tegutsenud Ene
Reede ja laupäev tõid endaga aina mitKelder kirjutas artikli „Olla otepäälane“
mekesisemat: ekskursioonid Käärikule,
(OT, nr 3, 1990), kus teatas, et Eesti
võrkpallivõistlused uuel staadionil, kohtuVabadussõja ausamba juures esines
Haljastajate Klubi kokkusaamisel oli Elva
mine kultuurimajas endistele otepäälastele
kultuurimaja segakoor.
haljastusarhidekt Ene Väärsi (George)
„Tule, küsi, kuula“, võidupüha tähistamine
avaldanud soovi Otepää keskväljaku kuvabadussõja ausamba juures ja „Hortus
jundamiseks. „Oma kalli Otepää jaoks teen ma selle töö heameelega
Musicuse“ kontsert kirikus. Suurele rahvakunstiõhtule Pühajärve
ja tasuta,“ oli abipakkuja endise otepäälasena vastutulelik.
parki marssisid üheskoos kõik esinejad ja külalised.
Jaanuarist 1990 jätkusid nõupidamised, kus juhtohjad olid ajalooLaupäeval kohtuti kultuurifondi oksjonil, endiste otepäälaste antud
lase Heino Mägi, arenduskeskuse juhi Avo Raidi, linnapea Jaanus
kontserdil, meenutuste minutitel surnuaial, jaanipäeva matkal
Raidali, Otepää kirikuõpetaja Jüri Stepanovi ja tollase Otepää volikoPühajärve kaldail ja jaaniõhtul pargis. Kel jõudu jätkus, sai külastada
gu liikme, kultuurifondi juhataja ning kodukandipäevade üldjuhi
käsitöönäitusi aiandusmajas ja keskkoolis.
Valdur Sepa käes. Ideid, üritusi ja esinejaid oli ühtekokku nii palju,
Kõik see, millega tookord toime tuldi, tundub tagantjärele uskuet ühel suvehaku nõupidamisel sai ajakirjanik käsu sealsamas ja
matu, ent on ometi tõsi. Paljud endised otepäälased vägagi kaugelt,
kiiresti koostada tekst Otepää esimeste ülemaailmsete kodukandinäiteks USAst ja Austraaliast olid seda kõike tunnistamas.
päevade toimumisest.
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Tosin aastat vallavanemana

MEILT JA MUJALT

3 KÜSIMUST HEIKKI KADAJALE

Kirjad Hispaania Päikeserannikult

Mis toimub lähiajal Puka vallas?
Planeeritud tegevuste ja soovide teostamiseks on sageli vaja pikka eeltööd.
Ka Puka alevikku kavandatud puhke- ja
spordikeskuse rajamisest oleme rääkinud
aastaid, kuid rahanappus ja paljude teiste
probleemide kiire lahendamise vajadus on
olnud takistuseks.
Möödunud aastal algas siiski murrang
koostöös Puka Spordiklubiga koostatud
projektist. PRIA-st saame 650 000 krooni
ja võisime juba sovhoosi ajal alustatud
Puka sataadioni ehitust jätkata.
Riik toetas meid 200 000 krooniga ja
puuduv raha tuli lisada vallal.
Ehitustöödega alustasime 2005. aastal ja
lõpetamine on kavandatud 2006. aasta
maisse. Tööd on hetkel graafikus, kuid
käesolev hiline kevad võib plaanitud töid
takistada.
Miks alustasime puhke- ja spordikompleksi rajamist just staadionist? Peapõhjus
on selles, et just staadioni ehituseks tehtud
projekt sai rahastatud. Samas usun, et
noortega tegelemine on väga oluline, see
loob eeldused terve füüsise ja vaimuga kodanike arenemiseks. Loomulikult leiavad
ka vanemad inimesed siit võimalusi puhkuseks. Täpsustusena ütlen, et staadioni
ehitusega valmivad kergejõustikupaigad
ja jalgpalliplats, rannavõrkpalliväljak,
tenniseväljak, kõnniteed, autoparkla ja
korrastatud saab supluskoht. Eesmärk ongi
saada terviklik lahendus.
Headmeelt teeb see, et staadioni ja teiste rajatiste kõrval jätkub puhke- ja spordikompleksi rajamine koos rahvamaja
korrastamisega. Mõni aasta tagasi saime
rahvamajale hasartmängumaksufondi
abiga uue katuse. Nüüd saame renoveerimist jätkata, sest saime riigilt toetust 200
000 krooni ja koostöös Puka Naisseltsiga
tehtud projektist 257 000 krooni. Jätkame
katuse remonti ja vahetame aknad. Kui

Päikeserannik ja turism

Kas poliitilisel “rindel” valitseb Pukas
rahu?
Poliitiline olukord on meie vallas praegu
stabiilne ja usun, et see ei ole tulnud meile
kahjuks.
Koostöös volikoguga oleme vaaginud
oma tulevikuplaane ja asunud neid ellu

viima. Pean ise väga oluliseks koostööd ja
ühishuvide otsimist, sest olen näinud sageli olukordi, kus toimub vihane ja vilgas
liikumine. Paraku osutub see kaootiliseks
ja sellisel juhul on kahju vaadata, kuidas
kogu aur kulub ainult vilele.
Kuidas oled nii pikka aega saanud vallavanemana töötada?
Raske öelda. Olen üritanud teha oma tööd
nii, nagu oskan ja saan. Minu vanaema andis ellu kaasa mõtte, et tee tööd nii hästi,
kui oskad ja kui ei taha, ära tee üldse ja
anna võimalus teistele.
Mulle meeldib näha, kuidas mingid
arengud liiguvad paremuse poole ja tavaliselt saan sellest uut energiat.
Olen proovinud seada endale ja valla
töös pikemaid perspektiivplaane ja vaadata asju terviklikuna. Võib-olla mu arusaamad elust ja asjadest on inimestele lihtsalt
meeltmööda.
Küsis ARVO SAAL

Sangastes elavad aktiivsed inimesed
Märtsi algusest käivad naised suure rõõmu
ja mõnuga kolmapäeviti kõhutantsu trennis ning pühapäeviti tantsulises ja temperamentses latiinoaeroobika tunnis.
Naised on aktiivsed ja tantsulembesed,
sest rahvatantsuga on tegeletud üle 20 aasta ning väikeses Sangaste vallas tegutseb
neli täiskasvanute ja üks noorte kantritantsurühm.
Hoogu on kogumas ka noorte ettevõtmised: aprillist saavad erinevaid tantsustiile, nagu hip-hop, jazz, showtants õppida
ja harjutada kooliõpilased. Tantsutunnid

M U LT Š I M I N E
Katteviljelusel ehk multšimisel on teiste
agrotehniliste võtetega võrreldes palju
eeliseid:
Multš aitab säilitada mulla niiskusesisaldust ega lase tekkida maapinnale
õhuvahetust takistavat koorikut.
Vähendab umbrohtude kasvamist ja
taimedel stressi põhjustavaid suuri
mullatemperatuuri kõikumisi.
Aeglustab maa sulamist kevadel,
nihutades edasi õitsemisaega ning aidates
seeläbi vältida kevadiste öökülmade
kahjustusi, seda eriti lõunapoolsetel
nõlvadel ja tuulevarjulistes kohtades.
Väldib tugeva vihma korral muda pritsi
mist toiduks tarvitatavatele taimedele
või nende viljadele (nt. maasikas kilel).
Parandab mulla lõimist aias ja kultuurmaastikul.
Soodustab mullas olevate organismide
elutegevust.
Multšimine ei vähenda töövaeva mitte
üksnes harimisel ja komposteerimisel, vaid












on planeeritud õhtusele ajale, sest peale
tunde toimuvad Keeni Põhikoolis rahvatantsutunnid. Kõikide uute tantsuringide
juhendajad käivad Sangastesse Tartust.
Maikuus korraldab MTÜ Sangaste
Skatehouse koostöös Sangaste Vallavalitsusega esimesed rulasõidu meistrivõistlused, mille raames astuvad üles ka mitmed
noorteansamblid.
Päris väikestele hakkavad pühapäeviti
toimuma temaatilised lastehommikud,
kus saab mängida, meisterdada ja muud
põnevat teha. Eelpool mainitud tegevused

saavad teoks tänu Sangaste Vallavalitsusele
ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupile
ja siiras tänu neile selle eest!
MERLE TOMBAK

Näputööneljapäevad Sangastes

jääb ka üsna
nägus vaatepilt.
Multši materjale võib jagada
kaheks. Üks on
aluskate ja teine
pealmine kate
(pinnakate). Aluskatteks on näiteks geotekstiil- ehk ﬁlterkangas, mille peale pannakse
puukoored, kivid, liiv.
Aluskatteks sobivamad materjalid on
lisaks geotekstiilile halvasti põlevad kataloogid ja reklaamid. Üsna hea on aluseks
ka tugev ehituskile, mis samuti hoiab hästi
niiskust ning ega lase heina läbi kasvada.
Isiklikult eelistan ma suhteliselt kallist aga
vastupidavat geotekstiili (kulutus tasub
ennast ära). Tema head omadused on: tõkestab umbrohu, vett läbilaskev, keemiliselt
neutraalne ning pika elueaga.
Pealmiseks katteks võib olla puukoor, kile,
saepuru, muruniide, kivid, kruus, turvas,
lehed.
Nende omadustest kirjutan juba järgmine
kord.

6. aprilli õhtul kogunesid Sangaste seltsimaja ruumidesse naised ja noored
neiud Nobedate Näppude Neljapäevale.
Kokku tuli 13 huvilist. Hea meel oli näha
noori. See näitab, et tahetakse ise teha ja
osatakse rõõmu tunda enda valmistatud
asjadest.
Osalejatel oli võimalus valmistada kevadine ukse- või lauakaunistus.
Materjalid on näputööhuvilistele tasuta,
sest kõik vajalik muretsetakse Sangaste
Vallavalitsuselt ja Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupilt saadud rahalise
toetuse eest. Rõõmu ja lusti jagus tegijatele ja arvatavasti ka kodudes tulemuse
vaatajaile.
Järgmine Nobedate Näppude Neljapäev
toimub 20. aprillil kell 18.00 ja siis proovime „pehme prossi“ ehk riidest lillede
meisterdamist. Taoline kaunistus muudab rõivaesemed rõõmsamaks ja pilkupüüdvamaks - tahame kõik kaunimana
suvele vastu rutata…
Ootame ka päris algajaid käsitööhuvilisi, sest selleks me ju koos käimegi,
et õppida ja rõõmu valmistada endale
ning teistele.

AHTI TIIRMAA

Näputöö juhendaja HEILI FREIMANIS

MONICA DEL NORTE (DEIVI ORG)

MONICA DEL NORTE

suudame hoida sama tempot, siis peaks
kauaoodatud puhke- ja spordikompleks
valmima mõne aasta pärast.
Käesoleval kevadel lõpetame Aakres
energiasäästuprogrammi rahastatud küttesüsteemi renoveerimise, mis peaks tooma kokkuhoidu küttekulude osas. Riigilt
saime selleks 345 000 krooni.
Puka lasteaia ruumipuuduse probleemile
otsime praegu kõige otstarbekamat lahendust. Renoveerimist ja arendamist ootab
Puka Keskkool, aga peame oleme realistid
ja tõdema, et kõike korraga ei suuda.
Valmistume ka mai lõpus toimuvateks
vallapäevadeks ja suvisteks tegemisteks.

Sina, kes Sa elad Lõuna-Eesti meeliülendavas looduses, tead ja tunned
kindlasti seda head ja halba, mida toob endaga kaasa turist. Ehk tunned
huvi ka teistsuguste turismipiirkondade vastu.
Nüüd, mil paljud eestlased on tüdinud hallusest ja külmast, sobib ehk
heita pilk Hispaania lõunaranniku turismielule, mida mina 6 aasta vältel
olen kogenud.
Turismis on kõige olulisem mõiste “hooaeg”. Pole hooaega, pole ka
raha. Mägedes algab hooaeg tavaliselt novembri alguses. Kohati võib
maha sadada ligi 3 meetrit lund. Mida lumega mägedes teha saab, on
kõigile teada.
Võib tunduda üllatav, aga vaid kahetunnise sõidu kaugusel Costa del
Soli liivarandadest on suurepärased mäed, kus saab suusatada viis kuud
aastas! Sierra Nevada on Euroopa lõunapoolseim suusakuurort - päikesepaistelisi tunde on siin rohkem kui kusagil mujal. Kohas nimega Monachil
(kõige kõrgemal asuv väike linnake) on tohutul hulgal hotelle ja linna kohal
kõrguva mäe otsa viivad tõstukid. Rahvas on noor ja nurgatagustes hõljub
kanepipläru hõngu.
Linnas on ka palju mõnusaid restorane ja mõned kohad, kus öö läbi
pralletada saab, et siis hommikul jälle hakata liuglemisega tegelema. Kõige
parem aeg Monachili külastamiseks on jõulude paiku. Hinnad on maas,
rahvast mõõdukalt.
Samal ajal on rannikul täiesti vaikne. Olen näinud kuu aega tühjust oma
akna taga. Päike paistab ja ikka ei kedagi! Esimene hooajavälgatus tuleb
siis, kui brittidel on koolis nö. “half term”. See on vaheaeg veebruaris, mille
paljud pered veedavad päikese käes. Loomulikult pole siis siinsel rannikul
eriti päikest loota, aga ometi nad tulevad. Nädalaks. Siis on jälle kõik tühi ja
kõle.
Järgmine elavnemine on lihavõtete ajal, kui tulevad paljud madriidlased.
Kes sugulastele külla, kes rendib korteri. See pidu kestab umbes nädala ja
siis valitseb vaikus juuni keskpaigani.
Aprillis-mais saabuvad residentsiaalturistid: inimesed, kel on siinkandis
kinnisvara ja kes elavad osa aastast siin. Nende seas on väga palju pensionäre.
Päriselt hakkab suvehooaeg pihta juuli alguses. Siis on päike tugev,
aga palju sõbralikum kui kevadel, sest merest tõusev aur varjab ja kaitseb.
Sierra Nevada mägedes ei tohiks temperatuur kunagi langeda alla 15
külmakraadi. Rannikul aga tõuseb kuumus juulis-augustis 45 kraadini,
sisemaal isegi üle 50. Siiski on rannikul 35 kraadi üsna leebe soojus, nagu
Eestis 25.
Koolivaheaegadel ja suvel tulevad perekonnad lastega, aga Costa del Sol
on üldiselt üsna kallis ja ülerahvastatud. Nii nad pigem lähevad kusagile
mujale ja siia jäävad rannaliivale punetama ja golﬁkeppe viibutama need,
kel tõesti midagi muud enam teha pole. Golﬁväljakuid on meil rohkem, kui
kusagil mujal ja ilmselt toovad need päris palju raha sisse.
Päris möll läheb lahti augustis. Rahvast voolab igast ilmakaarest ja madriidlastel on kollektiivne puhkus, mille nad siin veedavad.
Liikuma hakkab ka tohutu hulk marokolasi, kellel on kas sugulased Prantsusmaal või Prantsuse pass, mis võimaldab neil Euroopas ülbitsemas käia.
Nende autodes on tihti üle 10 inimese, katustel mitme kaameli jagu pakke
ja need sõiduriistad pole ka enamasti kindlustatud. Hispaania politsei on
tugevdanud kontrolli, aga siiski on kõik teed neid kõrbelaevu täis.
Lisaks ohule liikluses toovad nad kaasa tükikese oma kultuuristki. Õhtuti
ei kogune nad ametlikesse parklatesse, vaid väikestele kõrvalteedele. Üks
selline saab alguse minu väravast. Seal siis peatub põõsaste all vast 20
- 30 autot oma laadungiga. Pärast sellist rändrahva külaskäiku pole mõtet
sellele teekesele kõndima minna. Igas põõsas on teatud asju aetud ja kõik,
mis jäi üle, on tee peal maas. See 200 m kruusateed on kujundanud minust
suurema rassisti, kui oleksin tahtnud.
Aga siis tuleb esimene september ja kõik turistid on koju läinud. Korrapealt! Kõik! Kui esimest korda seda muutust nägin, olin ikka täitsa jahmunud.
Hinnad hakkavad langema, parkimiskohti on jalaga segada ja hommikuti
roomab kaldast mägedeni paks helendav mereudu. See on ilus, aga niiske
ja kaob kella 11 paiku. Sellele vaatamata on september parim kuu siiatulekuks. Pole enam liiga palav, aga ka mitte liiga külm, pole liiga palju rahvast,
aga igav ka veel mitte, puuviljad saavad valmis ja veinipidustusteni pole
palju aega jäänud.
Lapsed lähevad kooli septembri keskel. Enne seda on veel piisavalt
vabaõhuüritusi, millest sumedates öödes osa võtta. Oktoobris leiab aset
suurem osa La Vendimia üritustest. Kutsuvad ju eestlasedki oktoobrit
viinakuuks. Sel ajal tulevad siia kõige ihaldatumad turistid: golﬁmängijad.
Restoranipidajad rõõmustavad, kallite hotellide pidajad samuti. Minul kui
kunstnikul pole sellest rahvast mingit erilist rõõmu, sest nemad tahavad
oma aega spordi ja hea veini seltsis mööda saata.
Ja siis ühel hetkel on nad läinud ja turismihooaeg Päikeserannikul koos
nendega.

Lumine Monachil asub Lõuna-Hispaanias Sierra Nevada mägedes.
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Seoses ettevõtte laienemisega.
kuulutame välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:






lasteaia õpetaja
med. õde
hooldaja
hooldaja abi
aednik

Rebase talu pakub:

PRILLIPOOD
Gold Optika OÜ
Otepää, Lipuväljak 7
Tel. 733 3258

(vajalik juhilubade olemasolu)

Avaldus koos palgasooviga ja CV
saata aadressil: 67502 Hellenurme
MTÜ Hellenurme mõis.
Märgusõna ”Konkurss”.

Kääriku Puhke- ja Spordikeskus otsib oma meeskonda kokka.
Pakume tööle vastavat
palka ja mitmekesist tööd mõnusas keskkonnas.
Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 24. aprilliks kas e-posti
aadressile: kaariku@ut.ee või
Kääriku Puhke- ja Spordikeskus, Kääriku 67301, Otepää v.

Haljastusprojektid
Haljastusteenus
Istikud (puud, põõsad)
Tel. 766 7424,
528 6605
Ahti Tiirmaa

Avatud

E-R
L

9.00 - 17.30
9.00 - 14.00








kruusa,
liiva ja mulda
koos kohaletoomisega.

Firma NIKPO teeb katlamaju, keskküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509
Ostan talu või vanema maamaja
Otepää lähedal, sobivusel tasu kohe.
Tel. 5645 8425 ja 435 8570
Soovin üürida keskküttega korteri
Otepääl. Tel. 526 5407
Otsime Otepääle usaldusväärset koduabilist 3 korraks nädalas.
Tel. 526 5407
Müüa metallist kasvuhoone karkass
6,2 x 2,4 m.
Muruniitmisteenus.
Eellepete sõlmimine. Tel. 517 8451
Müüa arvuti Apple iMAC koos värviprinteriga. Tel 516 8655

Info tel. 775 2018 ja 527 8041.

Seoses töömahu suurenemisega

koka ja
kokaabi.

Silmaarsti vastuvõtt.

Kasutusel kaasaegne aparatuur.
Info telefonil:

Avatavasse salongi
vajatakse
ADMINISTRAATORIT.
CV saata e-posti aadressil netike@email.ee

Info tel 5813 7260
Transpordiga tegelev
ettevõte otsib meeskonda veoautojuhte.
Nõutavad tingimused:
hea suhtlemisoskus,
CE kategooria juhiload. Kasuks tuleb eelnev
töökogemus. Omalt poolt
pakume meeldivat töökeskkonda ja konkurentsivõimelist töötasu.
Kristo 505 4637

05. mail avab uksed
käsitöökauplus
Tartu mnt 1a.

RATASTRAKTORI JA LIIKURMASINA
TEHNOÜLEVAATUSE GRAAFIK 2006. a.

Kas kõik see, mis mind igapäevases elus
ümbritseb, nii tööl kui kodus,
on minu enda teha!?
Ja kui ma sellesse usun, et kõik sõltub minust,
kuidas siis praktiliselt seda teostada?

PUKAMÕISA
AAKRE
HELLENURME

kell 10.00
kell 11.30
kell 14.00

NÕUNI

kell 17.00

-

kontrollida stressi ja peavalu
vältida unetust
mõelda postiivselt
õppida visualiseerima soovitud tulemust
vabaneda halbadest harjumustest
õppida looma küllust oma ellu

Tõde on valus uskuda!

Südamlik kaastunne Erenele, õele
ja vendadele

TÕNU PIHELGA

ootamatu kaotuse puhul.

surma puhul.
Nõuni naisansambel ja Evi

TÕNU PIHELGASE
Linda

võtab tööle

administraatori.
CV saata mirell@marguse.ee

Info tel. 767 9650 või
5561 3469

SILVA MEETODI KURSUS
4.

mail 16.00 – 21.00
mail 9.00 – 15.00
Looduspargi saal, Kolga tee 28, Otepää
ja

5.
6.

AS Eesti Post
Lõuna regioon kuulutab
välja konkursi lepingupartneri leidmiseks (FIE)
Otepää piirkonda. Vajalik
isikliku auto olemasolu.
CV ja avaldus kandideerimiseks saata e-post:
elva@louna.post.ee hiljemalt
06.mai k.a.
Info tel. 745 6021;
mob. 516 4589

Koolituskeskus Pro Patria ja
Konrad Adenaueri Fond esitlevad:

21. aprillil 2006 Kell 10.30 – 14.30
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses

Vastused ja oskused annab

II Valgamaa maaelu- ja
regionaalarengu seminar
Info ja registreerimine: 504 5704

NB! Üritus kõigile

tasuta

Kursuse viib läbi Kersti Kracht,
Silva meetodi õpetaja, ettevõtja 1987. aastast,
AS Kermon nõukogu esinaine ja konsultant,
Eesti Naisettevõtjate Liidu president.

Info ja registreerimine: kersti@kermon.ee
GSM 501 7449
Kuni 24. aprillini soodushind!

Rahvusvahelistel turgudel kiirelt arenev
Finlaid OÜ höövlitööstus Sangaste vallas
võtab büroosse tööle:
•

SEKRETÄRI

Vajalik vene ja inglise keele oskus, saksa keele
oskus on boonus.
Olulised on korrektsus, täpsus ja usaldusväärsus.
Tootmisse vajatakse:

Firma Opticus
2000 OÜ

Ülevaatuse maksed tasutakse kohapeal, kaasa kehtiv
liikluskindlustuspoliis.
Info tel. 766 3751 või 5348 4378

Kallis Erene!
Südamlik kaastunne Sulle ja Sinu
lastele ning lastelastele perekondadega kalli

51 48 103; 76 79 656

või postiga Nüpli küla, Otepää

ÜLEVAATUST TEOSTAB ORT TEHNOÜLEVAATUSE PUNKT

25. aprill

tel. 520 4254, Merle Anton

võtame tööle

Võtame müüki käsitöid.
Tel 5373 2988

22. aprill

HAUAPLATSIDE HOOLDUS

Transporditasu kokkuleppel.

Prilliraamide müük
Prilliklaaside müük
Prillide remont
Prillide hooldus
Prillide valmistamine
Prillitoosid, ketid ja hooldusvahendid
Kontaktläätsede hooldusvahendid

Tel 513 4647

OÜ Nõuni Taimekasvatus müüb:
1.sorteeritud ja analüüsitud suviteravilja, 2.söödateravilja, 3.heinaseemet.
Tel. 765 7418, mob. 5349 4366

JA

Hind 320 kr/ m3 .



Müüa

KODUAEDADE, HALJASALADE

Müüa lõhutud küttepuid



Info telefonil 766 5667.

MURULILL OÜ

Vaikselt lahkusid vennake hea,
muredest, valudest enam ei tea ...

Südamlik kaastunne sulle Ene
perega kalli venna

PEETER KÕIVU
surma puhul.
Töökaaslased vineeritehasest

•

TÕSTUKIJUHTE (2)

silmaarsti buss
ootab
silmaarsti visiidile
06. mail
kell 12.30-13.15

Eelnev kogemus on soovitav, väljaõpe kohapeal.

Hellenurmes vallamaja
parklas.

Huvi korral helistada tel. 767 9120, 5620 3340.

Põhjalik silmauuring
maksab 300 krooni.

Tiidu küla Sangaste vald 67001Valga maakond.

Firma pakub kindlat töökohta
ja töötulemustest sõltuvat tasu.

CV saata elektrooniliselt ﬁnlaid@ﬁnlaid.ee või postiga Finlaid OÜ

Südamlik kaastunne Sulle Aime
Talimaa kalli venna

Südamlik kaastunne Ennule, Ehale,
Matile ja Sillele

PEETER KÕIVU

LIIDIA TERIMETSA

surma puhul.

surma puhul.

Õuna tn 11 ja Piiri tn 6 elanikud

Alajaama 2 elanikud
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Otepää noored murdmaasuusatajad
taas ETV-Hansapanga edukaimad
Noorte suusalootuste suusasarja finaaletapp peeti laupäeval, 18. märtsil Tallinnas
Nõmme suusaradadel. Meie kodukoha
noored olid taaskord väga tublid. Viimaselt
etapilt korjati kokku 14 poodiumikohta
(1.-5. koht). Mitmetele noortel õnnestus
viimase etapi hea esinemisega jõuda ka
treeningstipendiumi saajate hulka.
Ühtekokku oli Oti-Audentes spordiklubist 15 noort, kelle pingutamist tunnustati
treeningstipendiumi eraldamisega. Neist
6 tüdrukut ja 9 poissi. Vanuseklasside
võitjateks krooniti Anette Veerpalu, Keidy
Kütt, Triin Ojaste, Raimo Teder ja Andreas
Veerpalu. Poodiumi teisele astmele tõusis Siim Lehismets ning kolmanda koha
saavutasid Maribell Tamm ja Marko Liiva.
Neljanda koha saavutasid Marju Meema,
Marten Pulles, Martin Möll ja Keio Kütt
ning viienda koha vääriliseks tunnistati
Lisette Anton, Jürgen Mõttus ja Hans
Teearu.
Stipendiaatide võidusummad olid vahemikus 500-2200 krooni. Kokku jagati
klubi noortele stipendiume 14 450 krooni
ulatuses. See oli ka klubidest suurim toe-

tus. Selles arvestuses järgnesid Nõmme
spordiklubi ja Tartu suusaklubi.
Viieetapilise sarja kokkuvõttes, millest
3 etappi peeti vabatehnikas ja 2 klassikalises tehnikas, jõudsid vanuseklasside
esikümnesse veel Rauno Põldsepp, Keit
Rootsma, Gunnar Kruus, Karl Laasik,
Toivo Tammekivi, Morten ja Keijo Priks,
Eeri Vahtra, Olari Orm, Kristin Peterson,
Karolyn Perle, Kristi Ilves ja Liis Kalda.
Treeneritele teeb kindlasti head meelt
tõdemus, et koostöös sponsorite, omavalitsuse ja lastevanematega on tehtud õiged
panused ja järgnevatel aastatel on olemas
noored, kellest tuleb järelkasvu erinevatele Eesti Suusaliidu poolt moodustatud
koondistele.
Tänaseks on suusahooaeg lõppenud kuigi suusalund jätkub ehk veel aprillikuu
lõpunigi. Alanud on nn. üleminekuperiood, kus värskendatakse vaimu, otsitakse
uusi emotsioone teistelt spordialadelt,
et siis mai lõpus-juuni alguses alustada
uut liikumist eeloleva 2006/2007 talvise
võistlushooaja suunas.
Suusatreener KALMER TRAMM

Valgamaa koolinoorte karika- ja
meistrivõistlused ujumises
Kokku peeti kolm etappi. Osavõtjaid oli kokku
127. Ujuti vabas stiilis.
Karikavõistluste I etapil oli
kavas 25 m distants, II etapil 50 m ja III etapil 25 m.
Saavutatud tulemused
arvestati punktideks.
KV tulemused
Poisid E
2.Raimo Teder
Pühajärve PK

3.Ken Alev
Pühajärve PK
Poisid D
2.Karl-August Raave
Pühajärve PK
Poisid C
2.Ardo Raidsoo
Pühajärve PK
Poisid B
3.Maido Raidsoo
Pühajärve PK

Meistrivõistlustel oli 70
osavõtjat 5st koolist.
MV tulemused
Poisid E 25 m vabalt
1.Raimo Teder
Pühajärve PK
17,2
Poisid D 50 m vabalt
3.Karl-August Raave
Pühajärve PK
37,7
Poisid C 50 m vabalt
1.Ardo Raidsoo
Pühajärve PK
34,6

Pakkumisel vabad büroo- ja
äripinnad
Otepää vallavalitsus annab üürile
Lipuväljak 13 III korrusel vabad büroo- ja
äriruumid. Ruumide suurused varieeruvad
vahemikus 11 – 16 m².
Üürihinnad väljaantavatel äripindadel lepitakse kokku läbirääkimiste teel Otepää vallavalitusega.
Samuti on võimalik rentida ürituste korraldamiseks saali.
Soovijatel palume ühendust võtta Otepää
vallavalitsusega

telefonil 766 4800, kontaktisik Kristjan Rõivassepp.

Tänavustel Otepää orienteerumiskolmapäevakutel on start avatud kella 16
- 19, finiš suletakse kell 20. Stardimaks
on täiskasvanutele 25, pensionäridele ja
tudengitele10 krooni.
Soo, vanuse ja veidi ka oskuste järgi
jagunevad osavõtjad 17sse võistlusklassi.
Osavõtja VALIB ISE võimete ja oskuste
järgi endale sobiva raja. I rada - raskeim
(üle 4 km), II rada - keskmine (3-4 km),

III rada - lihtne (2-3 km) ja IV rada - hästi
lihtne (1-2 km).

Naer terviseks

si varuda, et talvel eksootikat nautida.
Pohlaõietee tõi Leida Pool, samuti oli tema
porgandipirukas kõikide lemmik.
Loreida Tiimann tegi sünnipäeva puhul
uhke koogi. Palju tänu Belona Elvetile mee
eest, sest taimeteed meega maitsesid eriti
hästi. Ja Marie Oja kostitas meid selle aasta
esimese vahtramahlaga – küll oli maitsev
ja kosutav! Kõigile palju tänu suurepärase
laua eest!
Siis sai „tegevusloa“ Mart Parmas.
Lihtsalt ja humoorikalt tutvustas ta hiina
eakate võimlemisharjutusi ja me tegime
kõike kaasa. See tekitas nii palju põnevust ja nalja, et naer sai selle päeva kõige
suuremaks tervisetoojaks. Huvitavad olid
ka videofilmid hiina ja jaapani tervistavatest harjutustest, eluviisidest. Kui te nüüd
näete, et mõni eakas toetab jala kõrgele
vastu puud, siis ärge naerge midagi, vaid
tehke järele ja näete ise kui hea teie jalal
hakkab…
Kõik harjutused muidugi korraga meelde ei jäänud, aga kui natukenegi endaga
tegeleda, tuleb see ainult kasuks. Päeva
lõpetasime rõõmsa tantsuga, kõik koos ja
korraga! Koju minnes olid kõigil kondid
soojad ja nägu naerul – naersime ja võimlesime terviseks!

7. aprillil kogunesid Sangaste valla eakad
seltsimajja ülemaailmset tervisepäeva
tähistama. Külla kutsutud Rein Randver
rääkis pikemalt kepikõnnist, kui ühest liikumisviisist. Kuna külaline on ka Riigikogu
liige, siis esitati palju Riigikogu tööga ja
presidendivalimistega seotud küsimusi.
Tund möödus kiiresti, tuli teha paus.
Kuna tähistasime tervisepäeva, oli kaasa toodud tervislikku pune-, naistepuna-,

Harjutusi tehti aktiivselt kaasa.
köömneteed, suviselt huvitava lõhna ja
maitsega angervaksateed ja kõikide lemmikut – pohlaõieteed. Tõeliselt maitsev:
soovitan suvel mõelda sellele ja pohlaõi-

Maikuu kolmapäevakute kava :
3. mai
17.mai
31.mai

Mägestiku,
tähistus Arula - Palu teelt
Paluveski,
tähistus Otepää - Rõngu teelt
Kirikuküla,
tähistus Otepää - Rõngu teelt

LEA KORBUN

KORRALDAB LAUPÄEVAL, 22. APRILLIL 2006

algusega kell 8.00 Vellaveres

HOMMIKUSE
LINNULAULU KUULAMISE
* Juhendab Toomas Jüriado
* Linnulaulu kuulamise lõpetame
hommikuse piknikuga.

Kogunemine kell 8.00 Vellavere loodusmaja parklas.
Täpsem info ja registreerimine telefonil 525 4172 (Triinu) või
e-mailil: sihtasutus@vvvs.ee Üritus on tasuta!

Kolmapäeval, 26. aprillil kell 11.00

toimub Otepää päevakeskuses
koosviibimine ühises kohvilauas.
Muusikat pakub ansambel KIRMASK.
Tule ja sa ei kahetse!

Sangaste valla TANTSUPÄEV
Keeni Põhikooli saalis
28. aprillil kell 19.00

Päevakeskus ootab eakamaid inimesi kaasa lööma tantsuringis. Tuletame meelde vanu ja õpime
juurde eakohaseid lihtsaid tantse.
Huvilisi ootame teisipäeviti Otepää kultuurikeskusesse kell 12.30.
Tule ja löö aktiivselt kaasa!

TÄHISTAME RAHVUSVAHELIST TANTSUPÄEVA
ESINEVAD

•
•
•
•

Keeni Põhikooli segarahvatantsurühmad
Keeni naisrahvatantsurühm “Tanuke”
Sangaste, Kuigatsi ja Keeni kantritantsijad
Pensionäride rühm “Rõõmurullid”

Külaline seltskonnatantsuõpetaja PAUL POBKOV
Võta kaasa piknikukorv
Kui sa oled kohal,
oled kindlapeale tantsuinimene!
Kohale ja koju saab bussiga

Reedel, 21. aprillil kell 18.00

Otepää kevadlaat
Laupäeval, 13. mail

aiandusmaja ees platsil (J.Hurda 5)

algusega kell 8.
Müügil köögiviljade ja lillede taimed, istikud, viljapuudpõõsad, aiatarvikud, väetised, lillesibulad, seemned,
toidu- ja tööstuskaubad, käsitööd, talurahva toodang.
On vahavahetus ja kunstkärgede müük.

Toimub käsitööde näitus, avatud on einelaud.
Tulge laadale ostma ja müüma!

Otepää AMS

MTÜ KARUKÄPA

toimub Otepää Kultuurikeskuses pop-lauljate
kontsert. Külalisesinejad lauluõpilased Põltsamaa Ühisgümnaasiumi muusikaklassist.

KINDAPÄEV

Kolmapäeval, 26. aprillil kell 17.00

6. mail 2006.a.

toimub Otepää Kultuurikeskuses kitarriosakonna kontsert.
Külalisesinejad Pühajärve Põhikooli plaatpilli ansambel,
H.Elleri nim Tartu Muusikakooli õpilased ja Tallinna Kitarrikvartett.

Laupäeval, 6. mail kell 17.00

Algasid OTEPÄÄ ORIENTEERUMISKOLMAPÄEVAKUD

VAPRAMÄE - VELLAVERE - VITIPALU SIHTASUTUS

esineb Otepää Raekoja saalis rahvusvahelise noorte muusikute festivali “Väikesed tähed” lätlaste esindus (trompetist ja pianist).

Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru
regioon kuulutab välja Valga maakonna 5.-8. klassi
õpilastele

PESAKASTIDE
meisterdamise võistluse
Esikoha saanud võistkonna liikmed saavad auhinnaks
binoklid, teine ja kolmas koht loodusalased raamatud;
võistlusest osa võtnud kõige aktiivsemale klassile korraldatakse tasuta kevadine matkapäev Otepää looduspargis.
Pesakastivõistluse reeglid:

Ühes võistkonnas võib olla kuni kolm õpilast.

Osaleda soovivad võistkonnad peavad end eelnevalt
registreerima e-posti aadressil Margit.Turb@lk.ee (võistkonna liikmete nimed, klass, kool, kontakt), misjärel saadetakse neile pesakastide valmistamise juhised.

Pesakastid tuleb saata hiljemalt 21. aprilliks Riikliku
Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regiooni aadressile Kolga tee 28, 67405 Otepää. Lisada võistkonna
nimi; samuti, millisele linnule on pesakast valmistatud.

Võistlusele esitatud pesakastid ei kuulu tagastamisele ning need paigaldatakse riigimetsa.

Pesakaste hindab kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulub
Eesti Ornitoloogiaühingu ja Riikliku Looduskaitsekeskuse esindaja ning ühe kooli tööõpetuse õpetaja.

Žürii hindab pesakastide nõuetele vastavust, ideed,
loodussõbralikkust.

Võistluse tulemused tehakse teatavaks 2. maiks
2006.
Teavet pesakastivõistluse kohta saab telefonil 518 6747
või e-posti aadressil Margit.Turb@lk.ee
Riiklik Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru regioon
Kolga tee 28, 67405 Otepää e-post: otepaa.looduspark@mail.ee

VAPRAMÄE – VELLAVERE - VITIPALU SIHTASUTUSE
Teadaanne:
Alanud on registreerimine
MATKASARJA 2. MATKALE

KANUUMATKALE
3. JUUNIL 2006 Elva jõel
Registreerimine tel-del 525 4172 ja 508 8359 või meilile:
sihtasutus@vvvs.ee ja gea@nvv.ee

kell 12.00

Otepää Kultuurikeskuses
Päevakorras:

KINDANÄITUS
KINDAKONKURSS
ettekanded, kohvipaus.

Käsitöö ei ole enam igapäevaellu kuuluv esmavajadus,
tänapäeval
saame
väärtustada
just
unikaalset
individuaalloomingut. Eestimaal tehtud kinnastele on alati
kõige iseloomulikum olnud nende silmatorkav ilu, mis kinda
tarbeasjast õilsamaks muudab.
Juba vaaremade veimevakas pidi olema mitukümmend paari
kindaid. Neid polnud vaja mitte ainult külma vastu, neil
oli tähtis koht ka tavandirituaalides. Kindaid jagati kosjas,
pulmas, matustel, neid pandi kaasa viimsele teekonnale.
Tänapäevalgi on ilusad käpikud tõeliseks ehteks. Ootame nii
näitusest kui ka konkursist osa võtma kõiki käsitööhuvilisi.
Konkursile esitatud kindad võivad olla nii rahvuslike kirjadega
kui ka oma loomingu vili.

Kindad palume tuua 29. ja 30. aprillil Otepää
Aianduse Mesinduse Seltsi majja, J. Hurda 5
kell 11.00-14.00. Juurde palume lisada märksõna ja
ümbrik oma andmetega.

Reedel, 21. aprillil kell 15.00
Aakre Rahvamajas

KEVADPIDU
Esineb Hellenurme külateater “Muhkel”
Pääse 10 krooni

Lp. Otepää AMS-i liikmed
Palume Teid laupäeval, 29. aprillil kell 9
aiandusmaja juurde (J.Hurda 5)

HEAKORRA TALGUTELE.

Riidastame küttepuid, korrastame aeda ja puhastame
aiandusmaja aknaid. Töövahenditeks palume kaasa võtta
käru, reha, luud, hang.

Heakorrapäeva lõpetame kohvilauas.

Juhatus

AUTOORIENTEERUMINE
„Pühajärve Karikas 2006“ toimub 20. mail
algusega kell 9.30 Otepää vallas Lutsu talus.
Juhend ja registreerimine www.rajaajaja.ee.
Info tel. 5594 3684, Haldor Mõlder

